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LECTURES PRESCRIPTIVES
de Batxillerat a Catalunya

Antologia de poesia catalana. Nova tria

Diversos autors Educaula. Col. Educació 62, 102
9788415954569 288 pàg. 12,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball a cura d’Enric Virgili.
Aquesta és la NOVA TRIA de poemes seleccionats pel Departament d’Educació pels alumnes de Batxillerat.
La poesia és un gènere literari per redescobrir. Però per
fer-ho cal conèixer com funciona, quin és el mecanisme de
creació del sentit en un poema, perquè llegir un poema segons les convencions d’un altre gènere (la narració, la carta o
l’autobiografia) el converteix en un text confús i incomprensible. Aquesta antologia permet passejar-se per vuit segles de
poesia catalana i entrar en contacte amb trenta-cinc autors i
estils diferents. Cal advertir que la poesia, quan es coneix, es
gaudeix, i és tan interessant i divertida que pot crear addicció.
§ Lectura prescriptiva per a la matèria comuna de Llengua Catalana i Literatura al batxillerat a Catalunya. Promoció 2019/2021 i
2020-2022.

Tirant lo Blanc.
Episodis amorosos (versió actualitzada)
Joanot Martorell Educaula. Col. Les Eines, 72
9788415192947 304 pàg. 11,95 €
Adaptació, estudi preliminar i propostes de treball
a cura de Toni Sala.

Tirant lo Blanc. Episodis amorosos

visita la nova web d'educació

Joanot Martorell Educaula. Col. Educació 62, 74
9788415192855 332 pàg. 11,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball a cura d’Antònia Carré.
Pel cavaller Tirant lo Blanc, la reconquesta de l’Imperi de
Constantinoble va lligada a la conquesta del cor i el cos de la
princesa Carmesina, filla de l’emperador. Són les dues cares
d’una mateixa moneda, que troba en els episodis amorosos
un món de l’esperit segurament més ric i complex que als del
camp de batalla. En aquesta novel·la l’amor s’explora des de
tota les seves varietats i matisos, tant físics com psicològics,
des de les formes deutores de l’amor cortès fins a les conductes més novedoses i eròtiques. Aquesta és la selecció dels
episodis de lectura obligatòria pels alumnes de batxillerat, en
adaptació moderna i amb propostes de treball.
Una novel·la imprescindible i moderna que s’ha convertit en
una de les referències cabdals de la literatura catalana de tots
els temps i un clàssic indiscutible de la literatura universal.
§ Lectura prescriptiva per a la matèria comuna de Llengua Catalana i Literatura al batxillerat a Catalunya. Promoció 2019/2021 i
2020-2022.
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Terra baixa

Àngel Guimerà Educaula. Col. Educació 62, 12
9788492672875 208 pàg. 9,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text
a cura d’Anton Carbonell.
Aquesta edició de Terra baixa vol apropar al públic escolar
una de les obres més representatives de la literatura catalana i,
alhora, posar en evidència la singularitat del llenguatge teatral
que la conforma. Per llegir-la adequadament, no es pot menystenir la seva naturalesa escènica i, en aquest sentit, és bo
de valorar com ha estat comentada i interpretada al llarg del
temps. Terra baixa (1897) és un drama que presenta, a través de
diversos elements (romàntics, realistes, modernistes), un joc
de tensions humanes i simbòliques de gran força teatral. No
és estrany que una obra d’aquestes característiques assolís ben
aviat una consideració de clàssic del teatre català i un veritable
ressò universal.
§ Lectura prescriptiva per a la matèria comuna de Llengua Catalana
i Literatura al batxillerat a Catalunya. Promoció 2019/2021.

Feliçment, jo sóc una dona

Maria Aurèlia Campmany Educaula. Col. Educació 62, 95
9788415954446 400 pàg. 11,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris
de text a cura d’Isabel Graña.

Aigües encantades

Joan Puig i Ferreter Educaula. Col. Educació 62, 30
9788492672431 192 pàg. 10,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris
de text a cura de Jaume Aulet.
Aigües encantades (1908) se situa en un poble de la part alta i
muntanyosa de les comarques tarragonines i planteja el típic
conflicte modernista entre l’individu i la societat. El problema de la sequera provoca un enfrontament entre el sector
tradicionalista i conservador del poble —que és el que compta amb el poder fàctic— i la visió moderna d’un enginyer vingut de la ciutat que compta amb la complicitat de la filla del
cacic local.
§ Lectura prescriptiva per a la matèria comuna de Llengua Catalana
i Literatura al batxillerat a Catalunya. Promoció 2020-2022.

L’alegria que passa / El jardí abandonat

Santiago Rusiñol Educaula. Col. Les Eines, 4
9788415192572 160 pàg. 10,95 €
Introducció i propostes de treball de Ramon Bosch i Bosch.
Les obres que presentem en aquest volum es troben entre
les més emblemàtiques de Santiago Rusiñol i del modernisme català.
L’alegria que passa és planteja l’enfrontament de l’artista i la
societat.
El jardí abandonat és un quadre poemàtic on el jardí simbolitza la lluita entre l’individu i la realitat.
§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2019/2021 i 2020-2022.

Amb Feliçment, jo sóc una dona Capmany s’encara, obertament i des de la narrativa, amb la problemàtica de la desigualtat entre homes i dones. La protagonista, Carola Milà, esdevé una heroïna a la manera dels grans clàssics de la novel·la
d’aventures, aconsegueix reeixir en un món hostil i construir
la seva pròpia identitat contra tot i tothom, per acabar convertint-se en una dona lliure, rica i feliç.
A través de la història del periple vital de la Carola Milà accedim a un retrat fidedigne de la societat catalana del segle xx.
§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2019/2021 i 2020-2022.

Laura a la ciutat dels sants

Miquel Llor Educaula. Col. Educació 62, 105
9788415954651 336 pàg. 12,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text
a cura de Lluïsa Julià.
Laura a la ciutat dels sants és un dels clàssics indiscutibles
de la narrativa catalana del segle xx. Narra la història d’una
dona atractiva i inexperta que pensa realitzar-se a través del
matrimoni amb un hereu ric d’una ciutat de comarques, Comarquinal. Aviat, però, s’adonarà de la hipocresia que s’amaga
darrere d’una societat benpensant, interessada i beata. Amb
molts punts en comú amb Madame Bovary, Laura es diferencia
de l’heroïna francesa pel gest final de la seva rebel·lia.
§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2019/2021 i 2020-2022.

Visions & Cants

Joan Maragall Educaula. Col. Educació 62, 9
9788492672516 128 pàg. 8,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball, glosari i de comentaris
de text a cura de Lluís Quintana i Enric Bou.
Visions & Cants és un llibre de poemes on Maragall, des
d’una perspectiva modernista, va presentar la seva aportació
al moviment regeneracionista i catalanista. La seva anàlisi de
personatges mitificats de la cultura catalana pretén descobrir
els trets que defineixen l’ànima catalana. Amb els seus cants
vol participar en el moment que està vivint
la societat catalana del seu temps.
§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana
de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials i
de la modalitat d’Arts al batxillerat a Catalunya.
Promoció 2019/2021 i 2020-2022.

grup62.cat · Els nostres
títols també
en e-book
educaula.cat
· labutxaca.cat
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LECTURES PRESCRIPTIVES
de Batxillerat a Catalunya

Narracions

Antígona

Salvador Espriu Educaula. Col. Educació 62, 79
9788415192541 178 pàg. 10,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text
a cura de Toni Sala.

Salvador Espriu Educaula. Col. Educació 62, 66
9788415192893 128 pàg. 10,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text
a cura d’Isabel Graña.

Durant els anys de la dictadura i la transició, Espriu va representar, amb la seva obra i la seva actitud, la dignitat de la
cultura catalana. La seva figura simbolitza com poques altres
tot el que el segle xx va significar per la nostra literatura. En un
principi la seva carrera havia estat encaminada a la prosa, que
només va deixar quan, a la postguerra, la poesia es va fer més
adequada a la resistència. Narracions és una antologia de contes
que el mateix Espriu va seleccionar. El volum és una excel·lent
introducció a un món mític que combina elements de la història i el paisatge locals de Sinera i Lavínia amb personatges
extrets tant de l’entorn local com de la mitologia antiga.

Antígona és la primera obra dramàtica de Salvador Espriu,
escrita el 1939. Després de successives revisions, el text quedà
fixat en l’edició de 1967, que és la que reproduïm en aquest
volum. L’obra presenta un clar paral·lelisme entre la guerra
fratricida de la tragèdia grega i la situació creada arran de la
guerra civil amb l’enfrontament de les dues espanyes.

§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2019/2021.

Maria–Mercè Marçal Educaula. Col. Educació 62, 18
9788415954736 160 pàg. 9,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text
a cura de Mercè Otero.

El cor quiet

Josep Carner Educaula. Col. Educació 62, 96
9788415954439 288 pàg. 8,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text
a cura de Jaume Coll.
El cor quiet és una mostra esplèndida de la plena maduresa
de Josep Carner. Observem que aquest llibre —en paraules
de Joaquim Molas— és un dels «més cordials i apassionats, on
fins i tot sembla que la mateixa exploració i la riquesa idiomàtiques, sense perdre preciosisme, són més sòbries». Una major
profunditat en el to en relació amb la realitat i la presència
singular d’alguns temes fan d’aquest recull un dels llibres més
atractius de l’obra carneriana per al lector actual.
L’obra de maduresa del poeta més destacable del Noucentisme. La poesia de Carner és una de les expressions més perfectes de la tradició poètica catalana.
§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2019/2021.
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§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2020/2022.

Bruixa de dol (1977-1979)

La present edició vol posar a l’ abast del públic jove l’obra
d’una autora jove, perquè Maria-Mercè Marçal tenia vint-i-set
anys quan va publicar Bruixa de dol. Es tracta d’una obra compromesa amb la vida, amb la llengua i amb l’amor i la llibertat, temes que l’autora tracta amb formes poètiques populars
i clàssiques alhora, i amb imatges que reclamen una lectura
alternativa i agosarada perquè expressen la seva vivència de
dona i de feminista. Mercè Otero Vidal procura acompanyar
la lectura d’aquesta obra de Maria-Mercè Marçal des de la
seva experiència de professora de secundària i des de la coeducació i la ginecocrítica. Bruixa de dol és una obra amb una
dinàmica progressiva que va d’un jo més íntim a un nosaltres
col·lectiu, les dones (fades i bruixes), més èpic.
§ Lectura prescriptiva per a Literatura Catalana de la modalitat
d’Humanitats i Ciències Socials i de la modalitat d’Arts al batxillerat
a Catalunya. Promoció 2020/2022.

La metamorfosi

Franz Kafka Educaula. Col. Educació 62, 106
9788415954668 160 pàg. 10,95 €
Introducció i propostes de treball de Abraham Mohino.
Disponible a labutxaca sense materials complementaris:
9788499300665 96 pàg. 8,95 €

Antologia de la poesia universal

Gregor Samsa, un viatjant de comerç, un dia matí es desperta, a la casa paterna, transformat en un insecte monstruós.
Més enllà d’aquesta espantosa metamorfosi, el text de Kafka
ha esdevingut un dels títols fonamentals per entendre la soledat i l’aïllament que l’autor sempre va necessitar per escriure.
En darrer terme, el laberint misteriós per on es perdia Kafka
potser és el mateix laberint de l’home modern; això explicaria
la vigència de la seva obra.

Diversos Autors Educaula. Col. Educació 62, 64
9788492672837 224 pàg. 10,95 €
Amb estudi introductori i propostes de treball de Miquel Desclot.

§ Lectura prescriptiva de Literatura Universal al batxillerat a Catalunya. Promoció 2019/2021 i 2020-2022.

Aquesta antologia aplega les poesies marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’assignatura de Literatura Universal. Van des de d’Homer a Anna
Akhmàtova passant per Horaci, Petrarca, Shakespeare, Leopardi,
Brontë, Baudelaire, Dickinson, Verlain i Kavafis, entre d’altres.
Quaranta-dues poesies escollides amb traductors del nivell
de Carles Riba, Joan Francesc Mira, Miquel Desclot, Joan Triadú, Narcís Comadira o Joan Vinyoli.

Emily Brontë labutxaca
9788496863583 400 pàg. 10,95 €
Sense materials complementaris.

§ Lectura prescriptiva de Literatura Universal al batxillerat a Catalunya. Promoció 2019/2021 i 2020-2022.

Frankenstein

Mary Shelley labutxaca
9788417031138 296 pàg. 9,95 €
Sense materials complementaris.
Un doctor, impulsat per la passió científica, dóna vida a un
ésser deforme. El monstre és, en principi, una criatura tendra
i generosa, però el rebuig el transforma i comença a omplir de
desgràcies la vida del seu creador.
Frankenstein, una història plena d’horror i de misteri, de generositat i de tendresa, a cavall de la novel·la gòtica i el relat filosòfic.
Publicat el 1818 està considerat el primer text del gènere de
ciència-ficció.

Cims borrascosos

Cims borrascosos, una de les grans novel·les del segle xix anglès, narra la història d’amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff i Catherine. Amargat i pertorbat per un passat que no és
capaç d’oblidar, Heathcliff malviu per la seva set de venjança
i provoca la infelicitat de tots els que l’envolten. L’obra presenta, en un ambient misteriós i tràgic, l’esclat d’una passió
violenta, però buida de sensualitat. El clima de puritanisme i
la ingenuïtat en la visió d’alguns personatges fan encara més
remarcable la intel·ligent concepció de la narració, efectiva i
potent, que ha fet que sigui considerada una obra mestra.
§ Lectura prescriptiva de Literatura Universal al batxillerat a Catalunya. Promoció 2020-2022.

Otel·lo

William Shakespeare labutxaca
9788417423674 176 pàg. 8,95 €
Sense materials complementaris.

La història original del moro de Venecia, de Gianbattista Giraldi
Cinthio (1565), va servir a Shakespeare per crear Otel·lo, l’única
de les seves gran tragèdies basada en una obra de ficció.
§ Lectura prescriptiva de Literatura Universal al batxillerat a CataContravenint la imatge isabelina del moro, Shakespeare
lunya. Promoció 2019/2021.
otorga al moro Otel·lo el caràcter d’home noble i aristocràtic,
i reserva a l’italià Iago la perversitat i la hipocresia. Al final,
Novetat el protagonista, com un autèntic heroi tràgic, conscient de
la seva degradació i de la seva pèrdua, escriu
el seu propi epitafi, amb l’angoixa de l’heroi
destrossat.
Una tragèdia de la incomprensió, en la qual
lluiten l'amor pur, la passió, l'orgull, la gelosia
i la venjança.
§ Lectura prescriptiva de Literatura Universal al
batxillerat a Catalunya. Promoció 2020-2022.

grup62.cat · Els nostres
educaula.cat
títols també
· labutxaca.cat
en e-book
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LECTURES DE LITERATURA PER A LES PAU 2020-2021
COMUNITAT VALENCIANA

Diccionari per a ociosos

Joan Fuster
Educaula. Col. Educació 62, 47
9788492672004 320 pàg. 10,95 €
Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Vicent Salvador.
Diccionari per a ociosos és l’obra més emblemàtica de Joan Fuster, aplega, sota la forma de diccionari fictici, una sèrie d’assaigs de
diversa extensió. La temàtica és heterogènia:
parla, d’una manera desimbolta i provocativa
sobre l’amor, la bellesa, la bestiesa, el nacionalisme, la novel·la o el sexe, amb una perspectiva radicalment subjectiva.

L’assassinat del doctor Moraleda
El verí del teatre

Rodolf Sirera
Educaula. Col. Educació 62, 41
9788492672936 208 pàg. 8,95 €
Estudi preliminar amb bibliografia, propostes
de treball i de comentaris de text a cura
de Ramon X. Rosselló.
Aquestes dues peces ens acosten a ficcions
històriques, El verí del teatre al París de la
Il·lustració, anterior a la Revolució Francesa, i
L’assassinat del doctor Moraleda al colonialisme
europeu de finals del segle xix. Ara bé, més enllà de l’acció concreta que desenvolupen, totes dues ens proposen temàtiques i reflexions
universals. Quant a l’escriptura, som davant
obres que responen a models molt diferents,
tot i que tenen en comú un treball amb el
subministrament de la informació que les fa
esdevenir molt atractives, de la mà d’un joc
constant d’enganys i de sorpreses.

LLENGUA I COMUNICACIÓ
JESÚS TUSON

El títols cabdals d’aquest autor que defensa, per damunt de tot, el luxe del llenguatge i la capacitat
que tenim de donar coherència al nostre món i sentit a la vida amb les paraules.
Històries naturals de la paraula

Una imatge no val més que mil paraules

Segon Cicle d'ESO

Segon Cicle d'ESO

labutxaca

9788499308715

116 pàg.

9,95 €

«No sabríem com imaginar un món sense paraules: un univers emmudit. El mar sense que ningú digués mar; els núvols privats de les
paraules gris, blanc i brillant, o de les expressions amb què desitgem
la pluja necessària; les criatures que van creixent cap a un món complex òrfenes dels mots d’ànim; els amants sense paraules d’amor... Cal,
doncs, tenir cura de les paraules, salvar-les i conservar-les, perquè no
tornin a la foscor i al silenci». Així acaba aquest llibre de Jesús Tusón,
que és alhora un homenatge al poder de la llengua i un recorregut
apassionat i divertit per la vida quotidiana de les paraules.

labutxaca

Patrimoni natural
9788499308890

112 pàg.

Segon Cicle d'ESO

gruplector62.com

9788499308470

112 pàg.

9,95 €

Una imatge no val més que mil paraules parteix de la negació del conegut tòpic per fer una dissecció crítica dels clixés i estereotips que sovint
imposen una visió reduccionista del món de les llengües. L’autor toca
en aquest llibre, amb un tacte molt particular i suggeridor, la matèria
de la comunicació, tant oral com escrita. Lluny de l’enfarfegament terminològic, de l’hermetisme propi dels especialistes, Tuson sap presentar nocions i transmetre idees complexes, i articular-les d’una manera
rigorosa i amena sense domesticar-les ni baratar-ne el sentit.

labutxaca
9,95 €

Patrimoni natural és una reivindicació a la pluralitat de llengües, a
les diferents maneres de dir el món, als sistemes de comunicació i
d’expressió que els grups humans hem desenvolupat al llarg de molts
mil·lennis, com a manifestacions i concrecions del nostre senyal més
distintiu: el llenguatge, sense el qual no seríem humans.
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labutxaca

Mal de llengües

9788499300849

160 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

Mal de llengües és una defensa aferrissada de la llibertat lingüística i
una denúncia dels prejudicis (de la gent del carrer, d’alguns il·lustrats
i, sobretot, dels inductors de la confusió) que tendeixen a menystenir
algunes llengües. Tuson ens explica que les llengües humanes són objectes delicats i, si no els defensem i en tenim cura, poden morir, i morir
amb elles una part substancial de la nostra memòria.

visita la nova web d'educació

MEMÒRIA HISTÒRICA

75è ANIVERSARI DE L’ALLIBERAMENT D’AUSCHWITZ
Daniela Palumbo

Les maletes d’Auschwitz
Estrella Polar

9788499327686

76 pàg.

Primer Cicle d'ESO

9,95 €

A la sala número 4 del 5è bloc d’Auschwitz hi ha una gran vidriera que separa el visitant de milers de maletes amuntegades les unes
damunt de les altres. En totes hi ha escrit un nom, un cognom i una
adreça. Aquesta és la història de quatre d’aquestes maletes, la història
de quatre nois que van viure l’horror de la deportació. En Carlo, un
apassionat dels trens que acaba convertint-los en el seu amagatall; la
Hannah, que passa les nits comptant les estrelles esperant retrobar-se
amb el seu germà; l’Emeline, que no entén per què ha de dur una estrella groga a l’abric, i en Dawid, que fuig del gueto de Varsòvia amb el
seu inseparable violí.

El noi del pijama de ratlles

John Boyne
Educaula. Col. Educació 62, 93 9788415954392

Primer Cicle d'ESO

244 pàg.

8,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text a cura de
Gisela Herranz Prat.
Disponible a labutxaca sense materials complementaris:
9788499300146
192 pàg.
6,95 €
Berlín 1942. La guerra no afecta gaire la vida de Bruno, un noi de
nou anys que viu en un barri residencial, fins que el seu pare rep un
nou destí. A la zona rural on s’instal·len, Bruno s’avorreix i passa els
dies obsessionat amb una tanca que s’alça davant la finestra de la seva
habitació. Fins que no coneix Schmuel, el noi del pijama de ratlles, que
viu a l’altra banda del filferro espinós.

El noi de la casa de la muntanya

John Boyne

labutxaca

9788417031862

Segon cicle d'ESO

256 pàg.

7,95 €

Quan el Pierrot es queda orfe, es veu obligat a deixar la seva casa
de París i començar una nova vida amb la seva tieta Beatrix, que fa de
minyona a casa d’una gent acomodada, al cim dels Alps bavaresos, a
Alemanya. Però no és una època normal. Corre l’any 1935 i la Segona
Guerra Mundial està a punt d’esclatar. I aquella tampoc no és una casa
normal, és el famós Berghof, residència de descans d’Adolf Hitler.
Ràpidament, el Pierrot serà acollit i tutelat per Hitler, que el llançarà
a un món nou cada cop més perillós: un món ple de terror, secrets i
traïcions, del quan no serà gens fàcil escapar...

El violí d’Auschwitz

Maria Àngels Anglada
Educaula. Col. Educació 62, 77 9788415192411

Segon Cicle d'ESO

192 pàg.

9,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text a cura
d’Eusebi Ayensa.
Disponible a labutxaca sense materials complementaris:
9788499300399 144 pàg. 7,95 €
Al camp d’extermini d’Auschwitz les condicions de vida són infrahumanes i en Daniel, un luthier jueu de Cracòvia sobreviu a aquest infern treballant de fuster. El comandant del camp, Sauckel, afeccionat a
la música clàssica, descobreix l’autèntic ofici d’en Daniel i decideix posar-lo a prova: li haurà de construir un violí que tingui un so perfecte.

Fred Uhlman

L’amic retrobat

labutxaca

9788496863101

Segon Cicle d'ESO

112 pàg.

7,95 €

L’arribada de Hitler al poder el 1933 posa punt final a l’amistat de
dos companys d’escola. Un d’ells és jueu, l’altre és membre d’una de les
famílies més aristocràtiques de Suàbia. El jueu deixarà Alemanya per
anar-se’n a Amèrica i oblidar allà el seu país nadiu i el seu gran amic.
Trenta anys després, sense esperar-s’ho, el retrobarà novament.

J. L. Witterick

El secret de la mare

fanbooks

9788415745532

Segon Cicle d'ESO

208 pàg.

11,95 €

Els nazis han envaït Polònia i comencen a perseguir els jueus. Refugiar una persona jueva comporta una sentència de mort, però és el que
faran la Franciszka i la Helena. Amaguen una família jueva a la pallissa,
un soldat alemany desertor a un altell i un metge jueu i la seva família
a un forat que hi ha sota la cuina. Ningú no sap que també amaguen
els altres. Per tal que tothom sobrevisqui, la Franciszka haurà de ser
més llesta que els seus veïns i els alemanys que fan guàrdia a la porta
de casa seva.

Si això és un home
Educaula. Educació 62, 104

Primo Levi
9788415954613

Batxillerat

320 pàg.

10,95 €

Estudi preliminar amb bibliografia, propostes de treball i de comentaris de
text a cura de Toni Sala.
Disponible a labutxaca sense materials complementaris:
9788496863644 288 pàg. 9,95 €
Primo Levi, supervivent dels camps d’extermini d’Auschwitz, va escriure aquesta obra amb la intenció de llegar a la humanitat un material
de primer ordre per a l’estudi de l’ànima i el comportament humans.
Aquest llibre és, per tant, un testimoni colpidor de la vida i la supervivència a l’infern dels lager polonesos durant els últims anys de l’ocupació nazi; però també és, i sobretot, una anàlisi ponderada —en la mesura
en què això és possible— de la dignitat i de l’abjecció en l’home enfrontat a l’extermini. Si això és un home emociona el lector i alhora li permet
de fondejar en les grandeses i les misèries de l’existència humana.
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CLÀSSICS JUVENILS DE LABUTXACA
· Històries que captivaran als joves a partir de 12 anys i als aventurers de totes les edats.
· Dissenys moderns i atractius i amb il·lustracions personalitzades per a cada títol.
· Magnifiques traduccions de reconeguts autors catalans: Jesús Moncada, Maria Antònia Oliver, etc.
· Obres indispensables a la biblioteca escolar.

Alícia al país de les meravelles

Lewis Carroll
labutxaca 9788417420574 128 pàg. 11,95 €
Traducció de Salvador Oliva. Il·lustracions originals de John Tenniel
Somiant que segueix el Conill Blanc, Alícia entra a la seva llodriguera i hi descobreix un món on tot és possible, el país de les meravelles.
La mescla magistral de somni i realitat d’aquesta novel·la excepcional
permet construir un espai imaginari on Lewis Carroll ataca les convencions socials mitjançant la sàtira i la caricatura.

El gos de Baskerville

Arthur Conan Doyle
labutxaca 9788417423339 207 pàg. 12,95 €
Traducció de Joan Mateu Besançon
El vell Sir Charles Baskerville havia sortit a passejar per la seva finca
particular; aquell cop no va tornar. El seu cadàver va aparèixer al final
del camí, i l’autòpsia va dictaminar que havia patit una crisi cardíaca.
La policia no va trobar ni rastre de violència. Però hi ha massa misteris,
al voltant d’aquesta mort; i, sobretot, una vella llegenda que parla d’un
gos infernal i d’una família maleïda... Un cas per a Sherlock Holmes i al
seu inseparable doctor Watson.

L’illa del tresor

Robert Louis Stevenson
labutxaca 9788417420567 288 pàg. 12,95 €
Traducció d’Eulàlia Presas
Tot va començar amb la troballa del mapa de l’Illa del Tresor, que
guardava zelosament aquell mariner vell i borratxo de rom que va
aparèixer un bon dia a la posada Almirall Benbow, propietat dels pares
d’en Jim. I és ell mateix qui ens explica una de les aventures més extraordinàries que mai ningú hagi explicat: la més famosa i més inoblidable de totes les històries de pirates.

Llibre de la jungla

Rudyard Kipling
9788417420987 456 pàg. 13,95 €
Traducció de Marià Manent
Dotat d’una extraordinària capacitat narrativa per fixar amb vivesa
escenes i moments singulars, la força imaginativa de Rudyard Kipling
dóna vida als animals protagonistes del Llibre de la jungla: Óssos, llops,
tigres, panteres, cocodrils s’humanitzen davant Mowgli, el nen que
ha crescut enmig de la jungla lluny de tot contacte humà, per inculcar-li els sentiments de supervivència, lleialtat, justícia i deure, enmig
d’una esplendorosa natura amenaçada per la presència inexorable de
l’home.
labutxaca
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El màgic d’Oz

Frank L. Baum
labutxaca 9788417423353 158 pàg. 11,95 €
Traducció de Ramon Folch i Camarasa
El màgic d’Oz narra les aventures de la Dorothy, una noia òrfena que
viu amb els seus oncles a Kansas i que somnia un món menys gris
del que l’envolta. Un bon dia, els aires d’un cicló se l’emporten a un
món fantàstic des d’on haurà de buscar el camí de tornada a casa. En
aquest viatge trobarà diversos obstacles que haurà d’afrontar amb els
seus amics i que posaran al descobert les seves pors i les seves febleses.

Peter Pan

J. M. Barrie
labutxaca 9788417420581 192 pàg. 11,95 €
Traducció de Maria Antònia Oliver
Peter Pan és la meravellosa història del nen que no creix, i de la
Wendy, i de com ella i en John i en Michael aprenen a volar, i de com
se’n van a la terra de Mai-mes, i de com s’enfronten als terribles pirates
i al seu capità James Hook, a qui Peter Pan talla el braç i el dóna a un
cocodril, i de com el capità Hook odia Peter Pan i el persegueix.

La volta al món en 80 dies

Jules Verne
9788417420550 304 pàg. 12,95 €
Traducció de Jesús Moncada
Phileas Fogg fa una aposta insòlita mentre juga a cartes amb els
seus companys del Reform-Club de Londres: està disposat a fer la
volta al món en només vuitanta dies. Aquell vespre, amb el seu criat
Passepartout, emprèn el viatge que l’ha de dur a Suez, Bombai, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco i Nova York, abans de tornar
a Londres.
Aconseguirà ser de nou al club el 21 de desembre, a tres quarts de
nou del vespre?
labutxaca

NARRATIVA

Mecanoscrit del segon origen

La màquina del temps

Aloma

Manuel de Pedrolo
Educaula. Col. Educació 62, 15
9788415192879 256 pàg. 11,95 €

H. G. Wells
Educaula. Col. Educació 62, 99
9788415954507 194 pàg. 9,95 €

Mercè Rodoreda
Educaula. Col. Educació 62, 16
9788492672271 240 pàg. 10,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Carme Ballús.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499305790 216 pàg. 10,95 €
Mecanoscrit del segon origen és una novel·la
composta de cinc capítols anomenats Quaderns, d’una extensió molt semblant (trenta pàgines cadascun) i de tres pàgines finals.
Els protagonistes de l’obra, l’Alba i en Dídac,
viuen un seguit d’aventures en un món pràcticament destruït. Són ells, els precursors de la
civilització actual?
La primera edició d’aquesta novel·la es va
publicar el 1974 i ha estat, fins ara, una de les
obres més llegides de la literatura catalana
contemporània.

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de David Viñas.
La fantàstica història del Viatger del Temps,
l’home que sabia que el temps no era sinó una
mena d’espai i que va crear una màquina per
viatjar en qualsevol direcció de l’espai i del
temps. Descriu molt especialment un viatge
apassionant cap a l’època més desconeguda
de l’home, el futur remot, on habiten els Elois
i els Morlocks.

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Neus Real.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499308586 176 pàg. 9,95 €
Aloma narra la història de la relació entre
la jove barcelonina de divuit anys que dóna
títol a la novel·la i Robert, el parent polític ja
madur vingut d’Amèrica. El relat es concentra
en els sentiments contradictoris d’Aloma, en
com viu la relació tant individualment com
respecte del seu entorn social i en la manera com tot plegat enfronta dramàticament la
noia a una realitat molt diferent de qualsevol
ideal adolescent.

Primer Cicle d'ESO

Carta a la reina d’Anglaterra
Vicenç Pagès Jordà
Estrella Polar
9788499320519 128 pàg.

Primer Cicle d'ESO

9,95 €

Joan Ferrer passa revista a la seva prolongada existència de gairebé mil anys, i exposa
els fets que l’han condemnat a una pena tan
dura com injusta. Per això escriu una carta a
la reina d’Anglaterra. L’autor d’aquesta missiva ha passat tota mena de vicissituds, des de
l’Edat Mitjana fins al llindar del tercer mil·lenni. Ha practicat tots els vicis i s’ha procurat
tots els plaers. Ha freqüentat palaus i salons,
ha conegut savis i poderosos, ha estimat moltes dones que li han parlat en moltes llengües
en infinitat de països. Ara, després de rodolar
pels segles, escriu una carta a Sa Majestat, i no
precisament per demanar clemència.

Primer Cicle d'ESO

Pregària al mar

Khaled Hosseini
Edicions 62
9788429777161 48 pàg. 12,00 €

Primer Cicle d'ESO

Un pare i un fill fugen de la guerra a Síria.
Mentre mira com dorm el seu fill, el pare escriu una carta on reflexiona sobre els perills
de creuar el mar en el viatge que com a refugiats s’han vist obligats a afrontar. Explica,
també, com era la seva vida a Síria abans de la
guerra, i com ha canviat la ciutat d’Homs, un
lloc on fins fa poc vivien en harmonia, i ara,
en canvi, és una zona de guerra i mort.
Khaled Hosseini es va sentir impel·lit a escriure aquest relat quan va veure la feridora
imatge del cos del nen sirià de tres anys Alan
Kurdi, mort ofegat al mar mentre fugia de la
guerra a Síria amb la seva família, estès en una
platja de Turquia el setembre de 2015.

Segon Cicle d'ESO

Ara que estem junts

Roc Casagran
Educaula. Educació 62, 107
9788415954644 288 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Joan Marc Ramos
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499308593 176 pàg. 9,95 €
«I, des d’aquell dia, aquella cabanya rudimentària la vam anomenar La Mansió. Va ser
una manera d’aprendre que contra l’horror
només ens queda l’humor, i com que en aquella platja tot era horror, tot va passar a ser humor. Humor negre, és clar. I dels soldats que
ens vigilaven en dèiem “els nostres protectors”,
i de la sorra, “el nostre llit d’hotel”, i del mar,
“la nostra banyera”». Ara que estem junts explica la separació de dos germans bessons per la
Guerra Civil. Una mirada diferent sobre l’exili
i la vida al camp de refugiats d’Argelers. Ara que
estem junts és també una història d’amor.
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El Príncep de la Boira

Carlos Ruiz Zafón
Educaula. Col. Educació 62, 103
9788415954552 280 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text de David Viñas.
Disponible a labutxaca sense materials
complementaris:
9788496863354 224 pàg. 8,95 €
La nova llar dels Carver està envoltada de
misteri. Encara s’hi respira l’esperit de Jacob,
el fill dels antics propietaris, que va morir ofegat. Les estranyes circumstàncies d’aquella
mort només es comencen a aclarir amb l’aparició d’un diabòlic personatge: el Príncep de
la Boira, capaç de concedir qualsevol desig a
una persona a un preu molt alt...

El Palau de la Mitjanit

Carlos Ruiz Zafón
labutxaca
9788496863361 304 pàg.

Segon Cicle d'ESO

gruplector62.com

Carlos Ruiz Zafón
labutxaca
9788416600953 272 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

6,95 €

Un misteriós fabricant de joguines que viu
reclòs en una mansió gegantina poblada per
éssers mecànics i ombres del passat... Un enigma al voltant d’estranyes llums que brillen entre la boira que envolta l’illot del far. Una criatura de malson que s’oculta en la profunditat
del bosc... Aquests i altres elements teixeixen
la trama del misteri que unirà la Irene i l’Ismael per sempre durant un màgic estiu a la
Badia Blava. Un misteri que els durà a viure la
més emocionant de les aventures en un laberíntic món de llums i ombres.

Segon Cicle d'ESO

Aigua bruta

Pau Vidal
labutxaca
9788499301228 192 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

A la Barcelona de 1980 l’Òscar Drai somia
despert, fascinat pels palauets modernistes
propers a l’internat on estudia. En una de les
seves escapades coneix la Marina, una noia
audaç que comparteix amb l’Òscar l’aventura
d’endinsar-se en un enigma dolorós del passat
de la ciutat.
Un misteriós personatge de la postguerra es
va proposar el més gran desafiament imaginable, però la seva ambició el va arrossegar per
uns camins sinistres amb unes conseqüències
que algú encara ha de pagar avui...

visita la nova web d'educació

9,95 €

A cavall d’una moto, en Camil, recorre els
pobles mogut per la seva vocació, la caça del
mot, fins que l’atzar el planta bruscament davant del misteri: un excursionista mort, un
riu contaminat, un científic desaparegut, una
empresa farmacèutica poc transparent… Aigua
bruta és, en afortunada expressió d’un crític
i membre de l’Acadèmia d’Estudis Catalans,
«la primera novel·la d’intriga etimològica en
català».

Gràcies per la propina

Ferran Torrent
labutxaca
9788496863125 224 pàg.

Marina

Carlos Ruiz Zafón
labutxaca
9788492549368 272 pàg.

Calcuta, 1932: El cor de les tenebres. Un
tren en flames travessa la ciutat. Un espectre
de foc sembra el terror en les ombres de la nit.
Però això només és el principi. El dia abans
de complir els setze anys, Ben, Sheere i els
seus amics hauran d’enfrontar-se al més terrible i mortífer enigma de la història de la ciutat
dels palaus.
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Les Llums de Setembre

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Una peculiar família llibertària en què dos
oncles aparentment solters fan de pare i mare,
una escola repressora, una església i unes forces de l’ordre omnipresents, uns bordells plàcids i uns cafès plens d’escalfor són alguns dels
escenaris i personatges d’aquesta novel·la de
Ferran Torrent.

Dos amics de vint anys

Sebastià Alzamora
labutxaca
9788417420499 216 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Mentre el seu amic Bartomeu (Rosselló-Pòrcel) agonitza al sanatori del Brull, en
Salvador (Espriu) rememora l’amistat que
els ha unit. Encara no han fet els vint-i-cinc
anys, i tenen molt en comú: són intel·lectualment brillants i ambiciosos; estimen l’art i la
literatura; són insolents, provocadors i senten
l’exaltació de la joventut; els agrada riure i
parlar durant hores, s’admiren mútuament i
han navegat plegats d’una punta a l’altra de la
Mediterrània. Tot ho han compartit i celebrat,
i és possible que s’hagin enamorat de la mateixa noia. Però aquest enamorament i les divergències ideològiques els han acabat allunyant. Som a l’any 1938, en plena guerra civil.

NARRATIVA

Novetat

Joana E.

Maria-Antònia Oliver
Educaula62. Educació 62, 100
9788415954514 370 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Mònica Boixader
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788496863576 320 pàg.
8,95 €
És la història que va voler escriure Maria-Antònia Oliver després de conèixer na
Joana. Com també va voler que fos en veu
de na Joana, i no de qui escrivia, que ens fos
contada; amb el seu propi llenguatge, al seva
manera d’explicar-se, els seus dubtes, contradiccions, moments de felicitat i moments de
misèria, amb la ingenuïtat, la saviesa, la racionalitat i la passió amb què ella s’exterioritzava.

La veïna

Isabel-Clara Simó
Eduacula. Educació 62, 101
9788415954521 200 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Carles Cortés.
Disponible a Estrella Polar
sense materials complementaris:
9788499329598 120 pàg. 8,50 €
Un cadàver deixa una controvertida herència: una atractiva vídua enjogassada, una suma
de diners més que considerable i un embolic
tempestuós capaç de convertir un insípid funcionari que només vol pau i tranquil·litat en
un apassionat heroi de trifulgues policíaques.

El fil invisible

Gemma Lienas
labutxaca
9788417420956 416 pàg.

Segon Cicle d'ESO

La filla estrangera

9,95 €

Els dubtes corsequen la Júlia: s’estima de
debò el seu marit?, està disposada a ser mare?,
enllestirà a temps el guió que està escrivint sobre el veritable paper de la científica Rosalind
Franklin en el descobriment de la doble hèlix
de l’ADN?
Per fugir de tantes incerteses, accepta la invitació de la seva família francesa i se’n va a
passar el mes d’agost a l’illa de Batz, a la costa
bretona. Allà, en el vell casalot familiar, a la
vora del mar, l’esperen una besàvia imponent,
un besoncle estranyament melancòlic i un
oncle, llibreter d’antiquari, molt atractiu.

El temps de les cireres

Montserrat Roig
labutxaca
9788496863989 288 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Després d’haver viscut durant dotze anys a
França i Anglaterra, la Natàlia torna a Barcelona dels anys setanta, on retroba el passat i
el present de la seva família: uns personatges
que enmig de la grisor de l’època busquen
desesperadament el sentit de les seves vides.
Aquesta obra és una crònica que reflecteix
la crisi de valors provocada pel resultat de la
guerra, el franquisme, la repressió i la desintegració del pensament polític i ideològic que
tot plegat provocà. I és també el retrat de tres
generacions d’una família de la burgesia catalana i de l’entorn social de tota una època.

Najat el Hachmi
labutxaca
9788416600748 224 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

La filla estrangera narra l’entrada en la vida
adulta d’una noia nascuda al Marroc i criada
en una ciutat d’interior de Catalunya. És la
història de la seva rebel·lió personal, del dilema que comporta el fet de sortir o no sortir
del món de la immigració i del dur conflicte
intern que suposa trencar l’estret vincle emocional que la uneix amb la mare. La jove i brillant protagonista d’aquesta novel·la ha acabat
l’etapa de l’institut i amb tan sols divuit anys
ha de decidir si accepta el matrimoni arreglat amb el cosí que li proposa la mare o si
marxa sola a Barcelona per desenvolupar el
seu talent. Al llarg del relat la noia reflexiona,
entre moltes altres coses, sobre la llibertat, les
arrels, les diferències generacionals o la complexa realitat personal, social i cultural que la
condició d’immigrant imposa. Una novel·la
definida per la intensitat dels lligams afectius
que ens uneixen a una terra, a una llengua i a
una cultura.

Pedra de tartera

Maria Barbal
Educaula. Educació 62, 91
9788415954293 224 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treballi de
comentaris de text a cura de Carme Arenas.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499300115 160 pàg. 7,95 €
«Em sento com una pedra amuntegada en
una tartera. Si algú o alguna cosa encerta a
moure-la, cauré amb les altres rodolant cap
avall; si res no s’atansa, m’estaré quieta aquí
dies i dies...». La Conxa es veu així quan empresonen el seu marit al final de la Guerra
Civil. D’adolescent, ella va haver de deixar la
família en un poble del Pallars per viure amb
la de la seva tia i, d’aquesta manera, ajudar-la
en una altra població de la mateixa comarca
on va conèixer en Jaume i es va casar. Per raó
de la Història, a la protagonista li cal aprendre
de la resistència pacífica dels minerals.
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Joc brut

L’escanyapobres

Quadern d’Aram

Manuel de Pedrolo
Educaula. Col. Educació 62, 21
9788492672394 224 pàg. 9,95 €

Narcís Oller
Educaula. Col. Educació 62, 33
9788492672455 192 pàg. 9,95 €

Maria Àngels Anglada
Educaula. Col. Educació 62, 38
9788492672363 224 pàg. 11,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Carme Ballús.
És una novel·la composta de quatre capítols, titulats «El projecte», «Els fets», «La recerca» i «Les explicacions»; és en aquest darrer
on el lector pot completar el veritable sentit
de l’obra. En Xavier i la Juna, dos protagonistes de personalitats molt diferents, es troben
atrapats en un joc d’amor i d’interessos.

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Toni Sala.
Com diu Oller mateix a les Memòries, va
escriure L’Escanyapobres perquè havia rebut
dos premis als Jocs Florals i estava «freturós
d’obtenir un tercer premi de dita institució,
per poder-me atribuir jo mateix un mestratge
de prosador a guisa del que concedeixen els
seus estatuts, als autors de tres poesies coronades amb premis ordinaris el títol de Mestre
en Gai Saber, i acabar ja així les meves justes
en l’anyal palestra literària.»
L’Escanyapobres és una de les obres més significatives d’Oller i un intent reexit d’obertura
dins la literatura catalana del segle xix envers
la novel·la.

Estudi introductori amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Eusebi Ayensa
i Mariàngela Vilallonga.
L’Aram, un noi de quinze anys com tants
altres, potser no hauria escrit mai les seves
vivències si no s’hagués vist immers, de sobte, en un èxode massiu per fugir d’una mort
segura. Aquesta història, explicada amb sobrietat i una profunda sensibilitat, és la d’una
lluita no sols per la supervivència física sinó
també per la del record d’un passat personal i
col·lectiu que ningú no podrà destruir.

Segon Cicle d'ESO

L’auca del senyor Esteve
(novel·la)

Santiago Rusiñol
Educaula. Col. Educació 62, 17
9788492672332 320 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Rosa Clar
i Laura Paradell.
L’auca del senyor Esteve fou escrita el 1907. És
un exemple perfecte de novel·la modernista
de fons costumista on Rusiñol, fent servir la
tècnica de l’auca, explica la trajectòria ascendent d’una família, propietària d’una botiga
de vetes i fils anomenada La Puntual, amb la
intenció de satiritzar els costums de la petita
burgesia catalana. De L’auca del senyor Esteve
se’n feu la versió teatral, el 1917 (pàgina 22
d’aquest catàleg).
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Segon Cicle d'ESO

De mica en mica s’omple la pica
Jaume Fuster
Educaula. Col. Educació 62, 44
9788415954354 304 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball
i de comentaris de text a cura de Montserrat
Estruch i Brichs.
Narra les peripècies d’un jove amb poc escrúpols que es veu embolicat en un negoci
il·legal d’evasió de capital. Quan decideix investigar per descobrir qui és el peix gros que
es troba darrera de tot l’afer, toparà amb tres
cadàvers, haurà de fugir de la bòfia i d’uns
pinxos que el volen matar, rebrà molts pinyacs, però al final aconseguirà descobrir tota
la veritat.

Segon Cicle d'ESO

L’alquimista

Paulo Coelho
Educaula. Col. Les Eines, 7
9788492672561 224 pàg. 11,95 €

Segon Cicle d'ESO

Propostes didàctiques a cura d’Irene Puig.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788416334308 156 pàg. 9,95 €
L’Alquimista relata el viatge del jove Santiago, que va deixar les seves ovelles als camps
d’Andalusia per endinsar-se en el desert, camí
de les Piràmides. A través d’un llenguatge planer, Paulo Coelho construeix un símbol cristal·lí sobre l’home, els seus somnis i la vida en
el món. Comparada sovint amb El Petit Príncep i Joan Salvador Gavina, aquesta novel·la ha
captivat milions de lectors d’arreu del món,
ha merescut tota mena de guardons i ha convertit el seu autor en una de les celebritats més
sòlides de la literatura contemporània.

NARRATIVA
Novetat

La senyora Stendhal

Rafel Nadal
Educaula. Col. Educació 62, 112
9788415954743 336 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi introductori amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Joan Marc Ramos.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788417031909 304 pàg. 8,95 €
Quan l’últim dia de la guerra una bala sega
la vida de la Rossa en un tiroteig a la plaça de
Sant Pere de Girona, el destí d’en Lluc queda
lligat per sempre al de la senyora Stendhal,
que el criarà com si fos fill seu. La força de
la mare adoptiva, la rebel·lia del jove Dani i la
saviesa de l’avi Dídac acompanyaran la mirada innocent del nen per un paisatge carregat
d’emocions i de promeses. Fins que toparà
amb l’ànsia de revenja dels vencedors decidits
a passar comptes.
Una novel·la colpidora, a cavall de realitat
i ficció, que tanca el cicle de l’autor sobre els
bàndols, el destí i la llibertat individual.

Segon Cicle d'ESO

Segon Cicle d'ESO

10,95 €

Una matinada del 1945, un noi és acompanyat pel seu pare a un indret misteriós, amagat
al cor de Ciutat Vella: El Cementiri dels Llibres Oblidats. Daniel Sempere hi troba un llibre maleït que canvia el rumb de la seva vida
i l’arrossega a un laberint d’intrigues i secrets
enterrats a l’ànima fosca de la ciutat. L’Ombra
del Vent és un misteri literari ambientat a la
Barcelona de la primera meitat del segle xx,
des de les últimes esplendors del Modernisme
a les tenebres de la postguerra.

Senyor de les mosques

8,95 €

La novel·la transcorre en un poble de masos
disseminats, al Maestrat, entre els anys 40 i 50
del segle xx. És una zona boscosa que freqüenten els guerrillers del maquis, que compten
amb la complicitat material i sentimental de
la filla del mas, la Teresa, i les reticències de la
mare, que ha vist com el seu marit era víctima
de la guàrdia civil. Els fill petit és el narrador
de la història, que descobreix el món en un
context ple de secrets i violència. Un dels guerrillers del maquis, que s’entén amb la Teresa,
és alhora confident de la guàrdia civil. Això
originarà algun malentès i algun tiroteig. La
novel·la segueix l’evolució del nen protagonista i de la seva família, dividida i sacsejada per
les lluites entre guerrillers i guàrdies, en un
poble de muntanya valencià.

La vida sense la Sara Amat
Pep Puig
labutxaca
9788417031183 304 pàg.

L’Ombra del Vent

Carlos Ruiz Zafón
labutxaca
9788416600410
492 pàg.

La sega

Martí Domínguez
labutxaca
9788417031701 352 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Qui se’n recorda, avui, de la Sara Amat?
Amb prou feines tenia tretze anys quan una
nit d’estiu, jugant a cuit a amagar amb la colla,
va desaparèixer i no se n’ha sabut mai més res.
De la Sara Amat se’n recorda sobretot el Pep
de cal Sabater, el narrador d’aquesta història.
Perquè aquella nit, segons ens diu, la Sara no
va desaparèixer, sinó que es va colar a casa
seva per la porta del darrere. La vida sense la
Sara Amat és la confessió d’uns fets inoblidables, uns dies de la vida d’un poble a l’estiu,
d’un nen obedient i enamoradís i d’una nena
que ja no era una nena i que volia acomplir el
desig ferotge i urgent de fugir.

William Golding
Estrella Polar
9788499320649 238 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Tots eren fills de bones famílies britàniques,
tots havien après a l’escola els principis bàsics
de l’educació anglesa, tots cantaven en el cor,
tots bevien educadament el te a les cinc… en
definitiva, tots eren nens exemplars.
Però després del naufragi hauran de sobreviure a l’illa solitària on han anat a parar, i la
por, la soledat i la duresa els convertiran en
uns autèntics i cruels salvatges.

El pont dels jueus

Martí Gironell
labutxaca
9788492549092 304 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

El mestre d’obres Prim Llombard rep l’encàrrec del comte de Besalú de construir un
pont fortificat. Malgrat que els habitants de la
vila veuen aquesta obra com a providencial,
el constructor aviat sofreix els obstacles d’una
intriga per afavorir que un altre senyor s’apoderi del comtat. La comunitat jueva, confinada al call, serà un suport indefugible en l’intent d’aturar aquest atac.

Miracle a Llucmajor

Sebastià Alzamora
labutxaca
9788499309477
240 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

Una novel·la alegre, vital, lluminosa i divertida.
En Pere de Son Gall és un jove pagès de
Mallorca que, als anys vint, decideix construir
una màquina voladora, batejada amb el nom
de cometagiroavió. El projecte pateix tota
mena d’entrebancs i desperta les burles de
la gent del poble, que titlla en Pere de boig i
d’il·lús. Però en Pere és obstinat, tant en el desig de volar com en l’amor incondicional que
sent per na Maria Boscana, filla d’un poderós
terratinent.

grup62.cat · Els nostres títols també en e-book

13

NARRATIVA

La rebel·lió dels animals

El vigilant en el camp de sègol

Segon Cicle d'ESO

Segon Cicle d'ESO

Aldous Huxley
Educaula. Educació 62, 109
9788415954699 288 pàg. 11,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura d’Antoni Dalmases.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788496863231 144 pàg. 8,95 €
Una faula senzilla i tràgica que relata la rebel·lió dels animals del mas dels Jones contra
els seus amos. És la història «d’una revolució
que va acabar malament i de les excel·lents excuses que es van anar inventant pas a pas per
justificar la perversió de la doctrina original»,
tal i com va escriure Orwell a la solapa de la
primera edició del llibre, el 1945.

Introducció i propostes de treball
d’Antoni Munné-Jordà.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499302201 256 pàg. 7,95 €
Un món feliç (1932) és una de les novel·les
de ciència-ficció més celebrades del segle xx.
Publicada en una època en què ja emergien,
com una amenaça, els grans règims totalitaris que havien de desembocar en la Segona
Guerra Mundial, Un món feliç ens convida a
imaginar una societat futura en què un Estat
paternalista manté els seus súbdits sota els
efectes de la droga oficial del règim, un narcòtic anomenat «soma». Quatre joves, víctimes
i herois d’aquesta novel·la, no encaixaran en
un règim planificador i totalitari que pretén
transformar els humans en meres cèl·lules
d’un cos social.

Segon Cicle d'ESO

1984

George Orwell
Educaula. Col. Les Eines, 68
9788492672691 400 pàg. 13,95 €

Segon Cicle d'ESO

Introducció i propostes de treball
d’Enric Falguera. Il·lustracions en blanc i negre
d’Estefania Urrutia.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788417420512 416 pàg. 9,95 €
Una narració emmarcada en una distopia
en la qual un estat omnipresent, encarnat en
una dictadura totalitària encapçalada pel seu
líder, el Gran Germà, reforça un conformisme
absolut entre els ciutadans, i cerca la supressió de la seva identitat mitjançant un control
absolut de l’individu. Així doncs, no existeix
llibertat de cap tipus per als ciutadans, ni tan
sols llibertat de pensament privat ja que la vigilància dels individus en tots els moments de
la seva existència, fins i tot en la seva intimitat,
revela a l’Estat qualsevol detall.

visita la nova web d'educació

Un món feliç

George Orwell
Educaula. Educació 62, 94
9788415954385 256 pàg. 9,95 €

Universitat per a assassins

Petros Márkaris
labutxaca
9788417423469 320 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

Troben mort al seu pis un ministre, antic
professor universitari de Dret; pel que sembla, ha ingerit un pastís enverinat que li va
lliurar un desconegut. El ministre tenia moltes virtuts, però també debilitats, com ara la
passió pels dolços. I les investigacions sembla
que condueixen al món universitari, més que
al polític. Kostas Kharitos haurà de resoldre
aquest cas, amb totes les complicacions que
se’n deriven.

gruplector62.com

9,95 €

(...) L’Institut Pencey és a Agerstown, Pennsilvània. Segurament n’heu sentit parlar. Segurament n’heu vist els anuncis, si més no. S’anuncien a prop de mil revistes, i sempre ensenyen
algun tio ben parit dalt d’un cavall que salta
una tanca. (...) Mai, ni una sola vegada, no vaig
veure cap cavall a prop d’allà.
I sota de la foto del tio amb el cavall sempre posa: «Des de 1888 forgem els nois fins a
convertir-los en joves esplèndids i de ment
lúcida». Sense comentaris. (...)

Siddhartha

Hermann Hesse
labutxaca
9788417423131 176 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

Siddhartha és un jove hindú, fill d’un braman, que decideix abandonar el poble i la família a la recerca del seu camí vital. Amb el
seu amic Govinda, inicien una recerca espiritual que els durà a viure diverses experiències
il·luminadores, com ara la trobada amb Buda.
Siddhartha coneixerà les sectes més severes,
però també els luxes de la ciutat i, de la mà de
l’encisadora Kamala, els plaers de l’amor físic.
Hermann Hesse, que es va anticipar a la crisi
de valors del segle xx, assaja la síntesi del pensament oriental i occidental en aquesta novel·la al·legòrica. Siddhartha és una petita obra
mestra que interpel·la el lector sobre les grans
decisions que configuren la identitat.

Novetat

Novetat

14

J. D. Salinger
labutxaca
9788496863217 286 pàg.

NARRATIVA

Tirant lo Blanc

La bogeria

Josafat

Joanot Martorell
Educaula. Col. Educació 62, 5
9788492672493 448 pàg. 10,95 €

Narcís Oller
Educaula 62. Col. Les Eines, 43
9788492672240 192 pàg. 10,95 €

Prudenci Bertrana
Educaula. Col. Educació 62, 25
9788415954163 128 pàg. 10,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball
i detallats comentaris a cura de Jordi Galves.

Introducció i propostes de treball de Josep Camps.
Edició de Romi Porredon.
La novel·la fa una reflexió sobre la dialèctica humana, que es debat entre dos pols: d’una
banda, l’herència genètica, i de l’altra, la influència del medi; és a dir, l’idealisme contraposat al materialisme. La bogeria, a banda de
ser la novel·la més rodona de Narcís Oller, ha
estat considerada com una obra de debat amb
les tesis del naturalisme francès.

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Toni Sala.
Des del primer moment, Josafat (1907) va
ser un revulsiu per la literatura catalana. Bertrana ambienta la seva tragèdia al cor de la
ciutat: al campanar d’una catedral. La novel·la,
colpidorament breu, és un dels cims del modernisme català i una de les narracions més
escabroses que hagin donat les nostres lletres.

Batxillerat

Tirant lo Blanc
(versió actualitzada)

Joanot Martorell
Educaula. Col. Les Eines, 45
9788492672257 280 pàg. 11,95 €

Batxillerat

Adaptació de Romi Porredon i Roger Cònsul.
Introducció, notes i propostes de treball
de Josep Camps.
Probablement escrita a Barcelona entre 1460
i 1465, es va convertir en una novel·la sense
públic fins que Martí Joan de Galba la va fer
imprimir en 1490 a la ciutat de València. Des
d’aleshores, s’ha convertit en un clàssic indiscutible de la literatura universal i en la novel·la
més important de la tradició catalana de tots
els temps.
En aquestes dues edicions presentem la selecció de capítols de cavalleries i d’aventures.

Llibre de les bèsties
Versió clàssica i versió moderna
Ramon Llull
Educaula. Col. Les Eines, 19
9788415192510 176 pàg. 8,95 €

Batxillerat

Introducció i propostes de treball de Ferran Gadea.
Versió moderna de Xavier Vernetta.
Deliciosa novel·leta moral en què l’univers
dels animals es projecta en el món dels homes. En una trama ordida sobre episodis d’intriga i engany, falcada per la força narrativa
dels exemples, l’autor esbossa una teoria del
poder. Agrupat en l’enciclopèdia del Llibre de
meravelles, ha estat reeditat reiteradament.

Batxillerat

Fahrenheit 451

Ray Bradbury
Educaula. Col. Les Eines, 5
9788492672530 232 pàg. 10,95 €

Batxillerat

Introducció i propostes de treball
d’Antoni Munné-Jordà.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499301860 208 pàg. 8,95 €
Fahrenheit 451 és una novel·la de ciència-ficció
que dibuixa un futur aparentment feliç, però
gris i dominat per l’adotzenament i l’estultícia
de la massa. Només uns rars ciutadans gosen
desafiar les regles que prohibeixen la tinença
de llibres i s’enfronten a l’estat totpoderós.

Batxillerat

El baró rampant

Italo Calvino
Educaula. Col. Educació 62, 98
9788415954422 384 pàg. 11,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb propostes de treball a cura
de Carme Arenas.
El baró rampant, escrita el 1957, és la segona novel·la de la trilogia Els nostres avanpassats.
Està ambientada a Ombrosa (Ligúria) a l’època de la Il·lustració i transcorre per la Revolució francesa i la Restauració.
Ens explica la història de Cosimo Piovasco
di Rondó, fill d’un noble, que un dia als dotze anys decideix pujar dalt d’un arbre com a
protesta contra l’autoritat familiar. Aquesta
decisió la mantindrà al llarg de tota una vida
intensa i compromesa amb els valors de la
llibertat i l’ajut als més desfavorits. Amb ell
viurem els fets més importants del seu temps
i la seva amistat amb Napoleó. Tot això sense
tornar a posar mai els peus a terra.

Solitud

Víctor Català (Caterina Albert)
Educaula. Col. Educació 62, 8
9788492672387 400 pàg. 9,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Toni Sala.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499309002 272 pàg. 8,95 €
Considerada una de les obres mestres de la
literatura catalana de tots els temps, narra el
trajecte vital i espiritual d’una dona, la Mila,
en l’àmbit rural. Contraposant la realitat de
les valls amb l’idealisme de l’alta muntanya, la
protagonista inicia un procés d’autoconeixement que la durà a trobar en la solitud la força
per trencar amb les convencions del seu món
quotidià. El drama de la Mila ens ajuda a entendre que estem sols al món, i per això mateix ens fa companyia i ens dóna coratge per
continuar endavant, com fa ella, malgrat tot.
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Novetat

Novetat

El llop estepari

Hermann Hesse
labutxaca
9788417423148 224 pàg.

Batxillerat

El far

9,95 €

El llop estepari és una recreació turmentada,
poètica, gairebé fàustica, d’una mena de misantrop que topa frontalment amb la societat
burgesa. Es tracta d’un individu dolorosament
escindit entre l’home lúcid, inclinat al bé, i
l’ésser instintiu, salvatge i ferotge, talment un
llop. «Aquest llibre», va escriure Hesse «parla de greuges i mancances; però amb tot, no
és pas el llibre d’un home desesperat. Sinó el
d’un home ple de fe».

La teranyina

Jaume Cabré
Educaula. Col. Educació 62, 111
9788415954729 272 pàg.
10,95 €

Batxillerat

Introducció i propostes de treball Jaume Closa.
La teranyina situa el lector a l’estiu del 1909,
durant la Setmana Tràgica. En aquest complex escenari, Jaume Cabré teixeix el relat de
les maquinacions d’una família d’industrials
que es disputen el poder de la fàbrica i el control de la família. L’autor utilitza amb extraordinària saviesa narrativa els ressorts de la intriga, la sorpresa i l’enigma, i planteja, alhora,
una reflexió sobre l’eròtica del poder.

Maria Carme Roca
labutxaca
9788417423216
352 pàg.
9,95 €
PREMI PRUDENCI BERTRANA 2018

Batxillerat

Durant una celebració familiar, la Diana
constata que la seva mare, la Cinta, no és la
persona que sembla. Quin és el secret que
amaga? La Diana creu que ha arribat el moment de treure’n l’entrellat i plantar-li cara.
Però per a això s’haurà de remuntar als orígens familiars a l’illa de Buda i el seu emblemàtic far de metall, el més alt del món
quan es va construir l’any 1864.
La força del mar, de l’amor, de la voluntat i
també de l’odi construeixen una novel·la colpidora i sorprenent en un dels indrets més inhòspits del món: el far de l’illa de Buda.

L’estiu que comença

Sílvia Soler
labutxaca
9788499308104
224 pàg.

Batxillerat

Argelagues

Gemma Ruiz
labutxaca
9788417420123 352 pàg.

Batxillerat

La vida de tres dones de diverses generacions al llarg del segle xx, entre Castellterçol i
Sabadell, del Vallès rural al Vallès urbà. L’esforç
per adaptar-se als efectes de la revolució del
tèxtil, el pas de la vida a pagès a la vida als afores d’una ciutat en procés d’industrialització, i
sobretot els canvis que es produeixen en la vida
diària familiar. Els fets i les veus reivindiquen,
per si mateixos, el paper de la dona en l’evolució de la societat catalana del segle xx. Argelagues és un relat èpic i emotiu sobre aquestes dones i també un homenatge que estava
pendent.

Els romanents

Víctor García Tur
labutxaca
9788417420970 144 pàg.

Batxillerat

9,95 €

L’estiu que comença recull els cinquanta anys
de vida de la Júlia Reig i l’Andreu Balart, vinculats abans de néixer per l’amistat de les seves mares, que han imaginat amb il·lusió la
possibilitat que heretin aquest lligam o fins
i tot que puguin arribar a enamorar-se. Però
la Júlia i l’Andreu volen sentir-se lliures d’un
destí que s’entesta a unir-los.

gruplector62.com

8,95 €

Els romanents és una novel·la sobre l’enfrontament entre els pares i els fills. La família
protagonista la forma una parella d’expunks
i un adolescent adepte d’una peculiar tribu
urbana que, per descomptat, els adults no
comprenen. Tres veus alternen la narració:
el soliloqui d’una mare que vol comprendre,
els fragments d’un dietari adolescent i les improbables seccions d’un assaig titulat Brevíssima relació de les heretgies. Del contrapunt
de veus en surt una novel·la inquietant, on el
sinistre neix entre les quatre parets de la llar.
L’heretgia succeeix a casa.

Novetat
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8,95 €

NARRATIVA CURTA ~ RELATS ~ CONTES

Històries imprevistes

Roald Dahl
Educaula. Educació 62, 92
9788415954286 462 pàg. 11,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Clara Vallès.
Disponible a labutxaca
sense materials complementaris:
9788499301310 336 pàg. 9,95 €
Històries imprevistes són setze relats àcids
i macabres plens d'humor negre, sorpreses
esgarrifoses i girs inesperats. Un home que
aposta la mà de la seva filla amb un expert
enòleg, un viatger que es llança per la borda
d'un transatlàntic per guanyar una aposta,
uns hostes que romanen a casa d'una mestressa més temps del que preveien o un gat
misteriós que amenaça la vida domèstica són
alguns dels extravagants personatges que protagonitzen aquestes històries imprevistes.
Amb els elements extraordinaris, el sentit de
l'humor de sempre i l'ingeni que el caracteritza, Roald Dahl ens mostra, una vegada més, el
seu domini del sobrenatural, el terror i l'humor
alhora que supera, com sempre, les expectatives de tots els lectors, ja siguin grans o petits

Històries de fantasmes

Roald Dahl
fanbooks
9788417515416 320 pàg.

Segon Cicle d'ESO

La meravellosa història
de Henry Sugar

Roald Dahl
Estrella Polar
9788492671601 248 pàg.

Còctel de contes

Diversos autors
Educaula. Col. Educació 62, 108
9788415954682 192 pàg. 11,95 €

11,00 €

Primer Cicle d'ESO

Si poguéssiu veure-hi els ulls clucs...ho
aprofitaríeu per fer el bé en benefici propi?
Això és el que Henry ha decidir a La meravellosa història de Henry Sugar?, undels set
contes reunits en aquest volum.
Contes que transformen la rutina diària en
un món fantàstic.

Les paraules inútils

Marc Artigau
fanbooks
9788417515539 192 pàg.

Segon Cicle d'ESO

14,90 €

Una selecció dels millors relats de la secció
de Rac1 «El conte de Marc Artigau», acompanyats d’històries inèdites i poesies, i amb il·lustracions de Miguel Gallardo.
«Reivindico des d’aquí, com deia el poeta
Joan Brossa, la utilitat de la inutilitat. I per això
he omplert aquest llibre de paraules inútils —en
vers i en prosa—, d’històries de gent que no
surt en cap titular, que no copsa les millors
imatges a la televisió i que l’endemà s’hauran
de llevar d’hora».

11,95 €

Segon Cicle d'ESO

A cura d’Albert Planelles i Francesc Vernet.
Antologia de textos de la literatura catalana
contemporània que vol contribuir al coneixement del conte literari i la narrativa breu. La
selecció d’autors (Llorenç Villalonga, Mercè
Rodoreda, Jaume Cabré i Màrius Serra, entre
d’altres) permet estudiar les tècniques bàsiques de la narrativa breu i l’evolució històrica
d’aquest gènere.

Contes de la vila de R
i altres narracions

Miquel Martí i Pol
labutxaca
9788492549399
256 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

Contes de la vila de R. i altres narracions és una
bona mostra de la narrativa de Miquel Martí
i Pol. En aquest volum trobem històries realistes situades en una vila fabril. N'hi ha també de fantàstiques i sorprenents. Personatges
entranyables, d'altres de mesquins, egoistes o
barroers, situacions de cada dia i fets insòlits
es donen la mà en un llibre que no agafarà de
sorpresa el lector perquè confirma, una vegada més, que els bons poetes acostumen a ser
també uns bons prosistes.

Roald Dahl presenta en aquest volum les
catorze històries de terror que ell considera
més bones. Al conte d’E. F. Benson trobem el
terror en el metro de Londres; al de Richard
Middle- ton, a l’autopista de Brighton; al noruec Jonas Lie, en una salvatge tempesta marina; i... mentre que l’espectre de Sheridan Le
Fanu no pot parar de picar a la finestra, ja que
no és més que una mà fantasma.

Novetat
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NARRATIVA CURTA ~ RELATS ~ CONTES

La meva Cristina i altres contes
Mercè Rodoreda
Educaula. Col. Educació 62, 61
9788492672776 200 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Carme Arnau.
A la seva publicació a l’any 1967 va constituir un dels èxits més assenyalats de la carrera literària de Mercè Rodoreda. En principi,
cap de les narracions que inclou no explica
una història travada, sinó que es limiten a
descriure gairebé ingènuament un situació
on es fonen, a través d’un lirisme melangiós i
trencadís la realitat més crua i la fantasia més
prodigiosa.

Trajecte final

Manuel de Pedrolo
Educaula. Col. Educació 62, 42
9788492672738 288 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

visita la nova web d'educació

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Carme Ballús.
Trajecte final és un conjunt de set relats de
ciència-ficció, en els quals es parla de sers que
poden canviar el seu aspecte a voluntat, d’escletxes entre mons i salts en el temps, però
també s’hi parla, sobretot, de l’amor, la generositat i la confiança davant el desconegut.

Invasió subtil i altres contes
Pere Calders
Educaula62. Col. Educació 62, 11
9788492672301 256 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Joan Martínez.
Les narracions d’Invasió subtil i altres contes
ens mostren l’actitud de Calders davant la realitat, una actitud presidida, sobretot, pel sentit
de l’humor, però que també inclou una mirada irònica i lleugerament pessimista sobre el
comportament humà.

Pugeu la biga mestra, fusters /
Seymour: una introducció
J. D. Salinger
labutxaca
9788417420413 160 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95 €

«Una nit, ara fa uns vint anys, durant una
passa de galteres a la nostra enorme família,
la més petita de les meves germanes, Franny, va ser traslladada, amb el seu bressol, a la
cambra palesament lliure de gèrmens que jo
compartia amb el Seymour, el més gran dels
meus germans.»
«La història que Seymour va llegir aquella
nit a Franny, a la llum de la llanterna, era una
de les seves preferides, un conte taoista. Avui,
Franny encara jura que recorda haver-lo escoltat dels seus llavis.»

Novetat
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Te deix, amor, la mar
com a penyora

Carme Riera
labutxaca
9788499308784 192 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Te deix, amor, la mar com a penyora és un
recull de disset contes narrats amb una aparent naturalitat i proveïts alhora de força i de
tendresa. Entre aquestes pàgines trobem una
història d’amor, un assassinat, una passatgera
poc habitual o l’evocació d’un record d’infantesa. A mig camí entre la quotidianitat i la ficció, els contes reunits en aquest llibre tenen
dos protagonistes innegables: la dona i el mar.

Jo, Robot

Isaac Asimov
labutxaca
9788499309255 284 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

La doctora Calvin és especialista en robopsicologia i una autoritat en la pràctica del
cervell positrònic, que ha revolucionat el món
dels robots. Tot i els continus progressos en
aquest camp, els temors de la població humana no semblen justificats, ja que tots els robots
duen impreses les Tres Lleis de la Robòtica, la
primera de les quals és: «Un robot no podrà
causar mai dany a un ésser humà, o, per inacció seva, deixar que li passi res de dolent.»

NARRATIVA CURTA ~ RELATS ~ CONTES

Les cròniques marcianes

Ray Bradbury
labutxaca
9788499308746 256 pàg.

Batxillerat

8,95 €

Les cròniques marcianes, obra clàssica de la
ciència-ficció, recull les vicissituds de la colonització del planeta Mart i l’accidentada decadència de la seva civilització. A setanta milions de milles de distància del planeta Terra,
el viatger de l’espai hi pot trobar els mateixos
paranys dels quals creia fugir: la grolleria, la
solitud, l’enveja o les parades de frankfurts.

Demà, a les tres de la matinada
Pere Calders
Educaula. Col. Educació 62, 83
9788415954057 176 pàg. 10,95 €

Batxillerat

Amb estudi introductori i propostes de treball de
Toni Sala.
«Demà, a les tres de la matinada», «El sistema Robert Hein», «Mirades profundes» o «Les
parets i les barbes» són alguns dels contes més
prodigiosos i permanents que va escriure Pere
Calders. L’autor va haver de salvar les condicions culturals adverses de l’exili mexicà de
finals dels cinquanta, però així i tot va donar
als seus contes una frescor i una intel·ligència
que s’han mantingut intactes fins avui i que el
situen a l’altura dels seus grans mestres, Joaquim Ruyra i Josep Carner.

El Cafè de la Granota

Jesús Moncada
Educaula. Col. Educació 62, 14
9788415192909 176 pàg. 11,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb bibliografia, glossari,
propostes de treball i de comentaris de text a cura
d’Hèctor Moret.
En un vell cafè d’una costeruda i riallera vila estesa a la vora esquerra de l’Ebre, un
amatent cronista recull de boca de la seva peculiar i irònica parròquia —en especial del vell
Cristòfol, memòria viva de la vila— un seguit
d’històries anotades amb to d’humor i de crítica social.

Cròniques de la veritat oculta
Pere Calders
Educaula. Col. Educació 62, 46
9788415192831 320 pàg. 12,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Joan Martori.
Els contes d’en Calders són un artifici. Configuren un microcosmos que es projecta en
una altra dimensió. Hi intervé la fantasia i tot
un seguit d’elements que es mouen en l’àmbit del somni. En aquest espai els esdeveniments i el comportament humà adquireixen
tota una altra significació que s’expressa amb
dimensions més profundes. Que condueixen
cap a una reflexió més dura que no sembla sobre la condició humana.

Aquí descansa Nevares
i altres narracions

Pere Calders
Educaula. Col. Educació 62, 51
9788492672615 200 pàg. 8,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Neus Cunill.
Amb aquest conjunt de narracions, Calders
ens proposa una aproximació a la peculiar visió del món, de la vida i de la mort que emana de l’indi mexicà, en convivència inestable
amb els codis, les normes i les convencions
que regeixen les societats modernes.

Vint-i-vuit contes

Manuel de Pedrolo
labutxaca
9788417420796 432 pàg. 10,95 €

Batxillerat

L'abundant i variada obra de Manuel de Pedrolo, fruit d'una coherent rebel·lió interna,
constitueix en ella mateixa tota una literatura.
Al darrere hi ha, és clar, un projecte militant,
ambiciós i totalment compromès. En els obscurs anys de la postguerra, construir una literatura al més àmplia i rica possible significava,
ni més ni menys, plantar cara al franquisme i
posar els fonaments de la seva superació.
Amb aquesta antologia a cura de Jordi Coca
volem despertar novament l'interès majoritari per un dels nostres grans narradors.

Novetat
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POESIA

Nova antologia de poesia catalana
(35 poemes)

El poema de la rosa als llavis
Joan Salvat-Papasseit
Educaula. Col. Les Eines, 67
9788492672653 176 pàg. 9,95 €

Joan Vinyoli
Educaula. Col. Educació 62, 90
9788415954248 112 pàg. 10,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb propostes de treball
a cura de Ferran Gadea.
Punt culminant en la trajectòria de Joan
Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis
és una de les obres més valorades de la lírica
catalana i europea del segle xx. L’autor aplica
procediments experimentals d’avantguarda
—ruptura d’hemistiquis, esglaonament del
vers, alternança de majúscules i minúscules,
utilització de tipografies de mides i colors diferents— en una època en què es tendeix a la
recuperació dels motius clàssics i dels topoi
tradicionals.

Estudi preliminar amb propostes de treball
a cura de Miquel Martí.
Vent d’aram és una obra de maduresa, que
recull els grans temes de la lírica de Vinyoli:
la natura, l’amor, la mort, el pas del temps,
el record, la recerca vital, la soledat, el desig
de transcendència, el poder de la paraula... A
través de cada poema, Vinyoli ens proposa un
viatge cap a les fondàries de l’existència, una
reflexió sobre el seu sentit i unes disquisicions
d’ordre moral.

Diversos autors
Educaula. Col. Educació 62, 82
9788415192749 288 pàg. 12,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball
a cura d’Enric Virgili.

Nova antologia de poesia catalana
(35 poemes)
Diversos autors
Educaula. Col. Les Eines, 73
9788415192732 208 pàg. 12,95 €

Batxillerat

A cura de Llorenç Soldevila i Isidor Cònsul.
Aquesta antologia aplega 35 poemes dels
poemes més representatius de cada época de
la historia de la literatura catalana. Els poemes
d’autors medievals van acompanyats d’una
versió en prosa actual i amb notes que introdueixen aclariments lèxics que afavoreixen la
lectura.

Els fruits saborosos

Josep Carner
Educaula. Educació 62, 59
9788492672639 136 pàg. 9,95 €

Batxillerat

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Narcís Comadira.
D’encà de la seva aparició el 1906, Els fruits
saborosos es van imposar com a model de la
poètica noucentista, alhora que van establir
el jove Carner com el més destacat d’entre els
poetes del seu temps. Aquells idil·lis de regust
neoclàssic van acompanyar el poeta al llarg de
tota la seva vida: ja el 1928 va publicar-ne una
segona versió, abans de donar- ne el text definitiu a Poesia (1957).

20

gruplector62.com

Batxillerat

La fàbrica (1970-1971)

Miquel Martí I Pol
Educaula. Educació 62, 2
9788415192701 78 pàg. 9,95 €

Batxillerat

Estudi introductori, propostes de treball
i comentaris de text de Pere Farrés.
L’experiència de gairebé trenta anys de
Martí i Pol com a escrivent de La Blava, una
fàbrica de filats de Roda de Ter, i el seu compromís cívic i polític amb els treballadors
—«la seva gent» i, poèticament, els «herois»
de la història—, es concreten en aquest poemari que recrea la vida silenciosa i quotidiana d’aquelles persones i denuncia l’opressió
econòmica i social.

Vent d’aram

Batxillerat

Bestiari

Pere Quart
labutxaca
9788499309408 80 pàg.

Segon Cicle d'ESO

8,95€

Si haguéssim de dir quin és el bestiari contemporani més destacat de les lletres catalanes, aquest seria sense dubte el Bestiari (1937)
del poeta Pere Quart, il·lustrat per Xavier
Nogués. El poeta veu d’un dels gèneres de
tradició medieval més reconegut per fer una
sàtira del món que ens envolta a partir del seu
enginy descrivint la nostra fauna. Perquè en
paraules del propi poeta cal tenir present que
«la natura, diligent, ens procura una bèstia per
a cada molèstia».

POESIA

Exploradors, al poema!
Taller de poesia

Josep Pedrals
Estrella Polar
9788490574317 128 pàg.

10,95 €

Primer Cicle d'ESO

Hi ha uns guardians que protegeixen el
poema; el mantenen quiet, moribund, deslluït. Som espavilats i suposem que, si el tenen
tan ben resguardat, el poema deu tenir alguna
gràcia. L’autor ens convida a partir de divuit
poemes seus a descobrir els racons més amagats de la poesia, per entendre-la, crear-la, recitar-la i fer-la divertida!

Tirallongues del cel i la terra
Gianni Rodari
Estrella Polar
9788491374046 160 pàg.

Primer Cicle d'ESO

12,95 €

Amb aquest llibre, Rodari va començar a
fer-se conegut entre el gran públic entrant directament a les escoles i a les cases de molts
nens. Tirallongues del cel i la terra és una acurada selecció de poemes a cura de Giovanni
Arpino, publicats en altres reculls de l’autor
entre el 1950 i el 1958, i que, en paraules de
Rodari, és una selecció per a nens perfecta per
la gran varietat de temes que toca i la mesura
justa de moral, política i sàtira.

Tu i jo.
Trenta-dues maneres de dir-ho
versos triats per Jaume

Subirana

Columna
9788466422031 88 pàg.

Segon Cicle d'ESO

9,95 €

Si creus en l’amor.
Si creus que estimar és tan bo com ser estimat.
Si vols dir-ho i no sempre saps com fer-ho...
Aquest llibre és per a tu!

Compta amb mi.
Trenta-dues mostres d'amistat
versos triats per Jaume

Subirana
Columna
9788466423762 80 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Si creus en l’amistat.
Si creus que els amics són el millor que t’ha
passat.
Si vols compartir amb ells la teva amistat i
no saps com fer-ho…
Aquest és el teu llibre!

Noves cartes a un jove poeta

Joan Margarit
labutxaca
9788499306674 112 pàg. 9,95 €
Per escriure un poema no hi ha unes condicions millors que d'altres: s'imposa la necessitat de buscar, trobar, escriure, reescriure,
treballar-lo fins al final. Si un poema pot esperar, és que no ha trobat ningú que l'escrigui.
Més encara: si qui té la pretensió de ser poeta
no sap convertir qualsevol situació personal
—per difícil que sigui— en una situació on la
seva obra continuï, és que s'està equivocant. Si
a la poesia un no pot donar-li tot —i tot vol dir
tota la veritat que hi hagi a la seva vida— no
s'ha de continuar.

Estimada Marta

Miquel Martí i Pol
labutxaca
9788499306148 96 pàg. 8,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estimada Marta és una trilogia —Set poemes
d’aniversari, Capfoguer i Estimada Marta— que
potser no fou pensada com a tal des del començament, sinó que el poeta se la trobà a les
mans —per dir-ho d’alguna manera— i que la
construí sobre la marxa, deixant que cada part
creixés amb llibertat.

Joan Margarit

Premi Cervantes 2019

«L’objectiu, tant de qui escriu com de
qui llegeix poesia, és assolir la pròpia
manera de fer front a la soledat.»
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TEATRE

Taller de fantasia/Supertot

La filla del mar

Mar i cel

Josep M. Benet i Jornet
Educaula. Col. Educació 62, 28
9788492672523 192 pàg. 9,95 €

Àngel Guimerà
Educaula. Col. Educació 62, 35
9788492672325 288 pàg. 9,95 €

Àngel Guimerà
Educaula. Col. Educació 62, 55
9788415192862 216 pàg. 10,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Cèlia Riba.
Taller de fantasia (1971) és fruit de la recopilació d’una sèrie de peces curtes que l’autor publicà a la revista «Cavall Fort». Supertot
(1972), és un encàrrec del grup U de Cuc. En
aquestes peces, a través d’un humor aparentment lleuger i d’un format proper al musical
i a l’estètica pop, Benet i Jornet fa una crítica
a la petulància, al racisme, als prejudicis, a la
intolerància, a l’explotació immobiliària, en
definitiva, a l’abús del poder.

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Sebastià Perelló.
La filla del mar és l’obra en què Guimerà exposa els mecanismes que funcionen a l’hora
de conformar els límits i la perifèria d’una
comunitat. La rigidesa tensa entre assimilació
i diferència. La dinàmica del sacrifici, de l’asfíxia de l’alteritat. El seu nucli és l’aparença,
la simulació, la identitat i l’encontre amb l’Altre. L’obra és una incitació a reflexionar sobre
l’absència d’ancoratge identitari de l’extern en
relació a l’actitud excloent de la comunitat.

Mar i cel.
40 anys de Dagoll Dagom

Maria Rosa

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura d’Anton Carbonell.
Aquesta obra estrenada al 1888 va obtenir a
la seva època un èxit sense precedents, aconsegueix una gran tensió dramàtica que desemboca en un final tràgic i espectacular. Més
enllà dels mèrits literaris, és una «tragèdia en
tres actes i en vers» que expressa una intensa força teatral. Guimerà aconsegueix entrar
a fons en les singularitats d’una forma —la
tragèdia— i d’un llenguatge dramàtics, que
tenen un sentit complet a través de la representació escènica. I, alhora, comença a definir
els trets d’una visió del món pròpia que dóna
solidesa i personalitat a la seva obra.

Primer Cicle d'ESO

Xavier Bru de Sala
(adaptació de l’obra d’Àngel Guimerà)
Educaula. Col. Educació 62
9788415954200 176 pàg. 9,95 €

Primer Cicle d'ESO

Guia didàctica a càrrec de Laura Espot
i Xavier Blanch.
Mar i cel és un espectacle de lluita entre
dos mons, dues cultures irrenconciliables, i
és també una bella història d’amor, que la intransigència torna tràgica.
Amb motiu de la celebració dels 40 anys de
Dagoll Dagom, us presentem una edició revisada d’una de les seves obres més emblemàtiques, que inclou una guia didàctica amb
propostes de treball per fer abans i després de
l’espectacle.

Segon Cicle d'ESO

Àngel Guimerà
Educaula. Col. Educació 62, 39
9788492672349 256 pàg. 9,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Joan Martori.
Va ser la primera peça d’aquest autor amb
plantejaments realistes, sense abandonar del
tot la tragèdia romàntica. Gràcies a l’èxit obtingut amb aquesta obra, Guimerà insistirà en
aquesta línia amb Terra baixa i La filla del mar.
En aquestes obres la poesia no brolla, precisament, de la seva versificació vibrant, sinó de
la senzillesa i la claredat de la parla del poble.

Segon Cicle d'ESO

Teatre: Terra baixa, Mar i cel
i La filla del mar
Àngel Guimerà
labutxaca
9788492549894
336 pàg.

Segon Cicle d'ESO

10,95 €

Aquest volum aplega tres de les obres de
teatre cabdals de l’autor i totes tres presenten
elements de gran força dramática (romàntics,
realistes i modernistes) que són característics
de Guimerà.

L’auca del senyor Esteve (teatre)
Santiago Rusiñol
Educaula. Col. Educació 62, 56
9788492672622 216 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Joan Martori.
L’auca del senyor Esteve fou escrita com a novel·la el 1907 (pàgina 12 d’aquest catàleg) i es
feu la versió teatral el 1917. Rusiñol, explica la
trajectòria ascendent d’una família, propietària d’una botiga de vetes i fils anomenada La
Puntual, amb la intenció de satiritzar els costums de la petita burgesia catalana.
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visita la nova web d'educació

TEATRE

Les cartes d’Hèrcules Poirot

Criatures

Jaume Fuster
Educaula. Col. Educació 62, 13
9788492672424 160 pàg. 10,95 €

T de Teatre
labutxaca
9788499303345 96 pàg. 7,95 €

Estudi preliminar amb bibliografia, propostes de
treball i de comentaris de text a cura de Montserrat Estruch.
La present edició de Les cartes d’Hèrcules
Poirot pretén donar a conèixer als lectors joves una obra basada en els paràmetres de les
novel·les d’enigma i de misteri més clàssiques,
alhora que vol estimular-los a aprofundir més
en el gènere i a interessar-los a conèixer altres
obres i autors d’un dels gèneres més importants del segle xx.

Criatures proposa una visió àcida i insolent
de la infància i, per extensió, de l’adultesa. No
és un tractat de pedagogia ni un reguitzell de
records nostàlgics, sinó que en la seva condició de comediants, T de Teatre volen riure’s
de les situacions més difícils: mares que odien
els fills o decideixen utilitzar-los per superar
els seus traumes, nens perduts en un món
que no entenen i desconcertats pels vicis i
pecats de la societat en què viuen, etc. Criatures consta de quinze escenes, que mostren la
terrible distància que separa, de vegades, els
grans dels petits.

Segon Cicle d'ESO

El retaule del flautista

Jordi Teixidor
Educaula. Col. Educació 62, 31
9788492672417 208 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Carme Ballús.
El retaule del flautista va rebre el Premi Josep
Maria de Sagarra el 1968 i va ser publicada per
primera vegada el 1970, any en què fou estrenada al Teatre l’Aliança del Poblenou. És una
sàtira sobre la corrupció política i les contradiccions humanes, amanida amb cançons i
regada amb bons rajolins d’ironia, llesta per
a ser servida en qualsevol època de l’any o de
la història, tan vàlida ara com fa més de trenta
anys.

Segon Cicle d'ESO

El mètode Grönholm

Jordi Galceran
labutxaca
9788496863736
96 pàg.

Segon Cicle d'ESO

El crèdit

Jordi Galceran
labutxaca
9788499309118
72 pàg.

Segon Cicle d'ESO

L’Antoni es dirigeix a una entitat bancària
per demanar un crèdit personal, però quan
el director de la oficina veu que no pot oferir
cap tipus de garantia ni d’aval per tornar-lo,
decideix denegar-l’hi. Davant d’aquesta negativa, l’Antoni no es conforma i fa una proposta
molt desconcertant al director. El crèdit és, en
paraules de Sergi Belbel, «una gran comèdia
sobre l’economia, la crisi, la desesperació, la
fragilitat de les vides humanes i, també, encara que no ho sembli a primera vista, sobre les
estranyes i insondables relacions de parella».

Marburg

Guillem Clua
La butxaca
9788417420307 152 pàg.

8,95 €

Una important multinacional cerca executiu d’alt nivell, i quatre candidats han superat
la preselecció i són a la fase final. Fins on estan disposats a arribar per aconseguir la feina?
Quins són els seus límits morals? La delirant
selecció els enfrontarà en un combat de sentiments, ambicions i enveges, en el límit de la
realitat i la ficció, la veritat i la mentida. Galceran ens proposa una divertida radiografia
de les tensions i els conflictes del món laboral
i de la competitivitat de la societat contemporània en una obra de teatre que ha estat un
èxit clamorós.

8,95 €

Segon Cicle d'ESO

7,95 €

A l’agost del 1967, un virus desconegut per
la humanitat es va estendre per la pintoresca
localitat alemanya de Marburg i va causar la
mort fulminant de 23 persones. Aquest és el
punt de partida de Marburg.
L’acció es desplega en quatre línies argumentals situades en quatre punts del planeta
anomenats Marburg: Alemanya, 1967; Pennsilvània, 1981; Sudàfrica, 1999; i Austràlia,
2010. Quatre ciutats amb l’ombra de quatre
epidèmies que s’entrellacen en l’espai i en el
temps per entonar una sola veu, que es pregunta qui som quan estem a punt de fer desaparèixer aquest planeta.

grup62.cat · Els nostres
educaula.cat
títols també
· labutxaca.cat
en e-book
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TEATRE

Novetat

La comèdia de l’olla
El metge a garrotades

Plaute/Molière
Educaula. Col. Educació 62, 32
9788492672318 208 pàg. 8,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura d’Alfred Sargatal.
Aquest volum inclou dues obres importants
de dos autors cabdals —Plaute i Molière— pertanyents a dues èpoques —la clàssica romana
i la barroca francesa—, i que estan unides
per una sèrie d’afinitats formals i temàtiques.
Cenyint-nos a la temàtica, cal dir que totes
dues tenen un fil conductor que les uneix: el
tema de l’avarícia.

Pigmalió

Joan Oliver
Educaula. Col. Educació 62, 54
9788492672660 224 pàg. 10,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Dolors Madrenas.
Pigmalió és una comèdia en la qual el llenguatge és l’element clau que transforma una
noia senzilla, malparlada i inculta, en una
persona refinada, subtil i, finalment, lliure
mestressa de sí mateixa. Adaptació lliure del
Pygmalion de Bernard Shaw inspirat en el
mite clàssic traslladat a la modernitat. El Londres postvictorià de Shaw es converteix en el
Pigmalió de Joan Oliver en la Barcelona dels
anys 50.
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El cafè de la Marina

Romeu i Julieta

J. Maria de Sagarra
Educaula. Col. Educació 62, 76
9788415192923 320 pàg. 12,95 €

William Shakespeare
Educaula. Col. Educació 62, 110
9788415954705 224 pàg. 10,95 €

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura d’Enric Martín.
L’obra testimonia les vacances que Segarra passava al Port de la Selva i presenta un
cafè mariner, on una noia, Caterina, ha estat
abandonada pel seu amant i ha hagut d’avortar. La seva tristor es posa de manifest quan la
seva germana Rosa es casa. En aquest ambient
només podrà casar-se amb un desconegut
marxant de peix de Banyuls de la Marenda,
més gran que ella. El cafè de la Marina (1933)
fou estrenada el 14 de febrer de 1933 al Teatre
Romea. Des de llavors ha estat una peça del
repertori clàssic de Sagarra i la més representada als teatres.

Estudi preliminar amb propostes de treball i de
comentaris de text a cura de Roger Cònsul.
Els joves Romeu i Julieta, fills de dues famílies enfrontades en la Verona del segle xiv,
s'oposen a les regles de l'odi i desafien el destí, que els obligava a detestar-se. Shakespeare
va convertir aquest mite en la història d'amor
més coneguda de la literatura universal.

Segon Cicle d'ESO

Berenàveu a les fosques

Josep M. Benet i Jornet
Educaula. Col. Educació 62, 71
9788492672998 160 pàg. 11,95 €

Segon Cicle d'ESO

Estudi preliminar amb bibliografia, propostes de
treball i de comentaris de text a cura de Enric
Gallén.
L’obra se centra en un grup de set personatges de la classe obrera, que viuen al Raval
barceloní i representen les diferents actituds
individuals i socials, degudament contrastades, davant del règim. A partir del relat d’una
família, Benet i Jornet planteja una crítica al
sector social dels que es van deixar convèncer i arrossegar per la imatge autocomplaent
d’una societat del benestar servida per l’anomenada política desenvolupista que la dictadura de Franco va promoure i difondre a partir dels anys seixanta.

Batxillerat

Ball robat

Joan Oliver
Educaula. Col. Les Eines, 44
9788415954309 192 pàg. 11,95 €

Batxillerat

Introducció i propostes de treball
de Francesc Foguet i Boreu.
Estrenada el 1958, Ball robat és una peça
perfectament construïda de personatges humans. Posant en escena el fracàs de tres matrimonis madurs, l’autor contempla les insuficiències de la burgesia catalana, que ha vist
com la barbàrie de la guerra anorreava un cert
espai gairebé ideal de civilitat assolida.

Esperant Godot

Samuel Beckett
labutxaca
9788417423544 112 pàg.

Batxillerat

7,95 €

Dos rodamons, Vladimir i Estragó, es reuneixen al peu d’un salze esperant l’arribada
d’un personatge desconegut, Godot. Sobre
aquest argument tan simple, Samuel Beckett
planteja, des dels paràmetres de l’anomenat
teatre de l’absurd, els interrogants que turmenten l’home mentre dura el seu pas pel
gran circ del món. Des de la seva estrena a
París el 1953, Esperant Godot s’ha convertit en
un punt de referència clau del teatre i de la
cultura contemporanis.

EDUCAR EN LA IGUALTAT

Novetat

Sempre han parlat per nosaltres
Najat El Hachmi
Edicions 62
9788429777819 112 pàg. 12,90 €

Segon Cicle d'ESO

Poques veus tenen tanta autoritat per parlar de feminisme i identitat
com Najat El Hachmi.
Més enllà de la seva condició d’immigrant i de filla de família musulmana marroquina, el seu món narratiu és un món de dones. Amb
aquest coneixement de primera mà, s’ha format una opinió sobre el
que suposa ser feminista avui dia. Per això ha escrit aquest assaig, per
exposar el seu punt de vista i denunciar les múltiples trampes i formes
de discriminació que pateixen les dones.
La seva mirada, a més, s’enriqueix amb les particularitats amb què
es troben les dones immigrades a Europa, que experimenten la següent paradoxa: viuen en una societat moderna i democràtica, on la
igualtat de drets és una realitat legal i on existeix una consciència feminista creixent, i, en canvi, a les «filles» de procedència migratòria musulmana encara els costa treure la veu a l’esfera pública per denunciar
el masclisme concret en el qual creixen.

Això no és amor

Marina Marroquí
fanbooks
9788416716364 160 págs.

11,95 €

Primer i Segon Cicle d'ESO

Contínuament anem rebent missatges sobre l’amor que ajuden a
crear falsos mites: que l’amor ha de ser a primera vista, que ha de ser
per sempre, que la gelosia és una mostra d’amor... Quan la realitat xoca
amb aquests falsos mites es produeix una frustració que, en casos extrems, pot derivar en violència de gènere.
Aquest llibre no pretén donar cap lliçó ni imposar respostes, però
de vegades és necessari que algú et convidi a preguntar-te per què les
coses han de ser com són. Dins del llibre trobaràs un seguit de reptes
que t’ajudaran a reflexionar.

Tothom hauria de ser feminista
Chimamanda Ngozi Adichie
fanbooks
9788416297894 64 págs. 4,90 €

Primer i Segon Cicle d'ESO

Un llibre que recull el transcendental discurs que va oferir l’autora
a TEDTalk sobre el significat de ser feminista en ple segle xxi. Un breu
assaig que té el poder que les seves paraules ressonin dins el cap de qui
les llegeix. Aquest és el poder que tenen els grans assajos per canviar
la societat.

Estimada Ijeawele: Manifest feminista
en quinze consells
Chimamanda Ngozi Adichie
fanbooks
9788416716272 64 págs. 5,90 €

Primer i Segon Cicle d'ESO

Aquest llibre reprodueix una carta que Chimamanda Ngozi Adichie,
una gran veu en la lluita per la igualtat dels gèneres, va escriure a la
Ijeawele, una amiga d'infantesa, després que aquesta li demanés consell
per educar la seva filla com a feminista. Chimamanda elabora en quinze punts un veritable manifest que va més enllà del cas personal de la
Ijeawele, i que ens recorda a tots, homes i dones, joves i adults, africans
o no africans, la gran responsabilitat que tenim per aconseguir, mitjançant l'educació i l'exemple en el dia a dia, que les nenes i els nens
del futur visquin en llibertat en una societat veritablement igualitària.

Sobre el perill dels tòpics

Chimamanda Ngozi Adichie
fanbooks
9788416716821 64 págs. 4,90 €

Primer i Segon Cicle d'ESO

La nostra societat moltes vegades redueix els individus i els pobles
a una sola «història», ens narra una visió única que es converteix en
un tòpic, i els tòpics són perillosos, perquè ens expliquen una realitat
esbiaixada i injusta i ens fan oblidar que existeixen altres perspectives.

grup62.cat · Els nostres títols també en e-book
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MANUALS PER A L’EDUCACIÓ

SOLC 9 Literatura catalana. Història i textos
A. Carré, J. Ducrós i T. Sala
Coordinadora: Carme Arenas.
Educaula. Col. Aula
9788492672677 384 pàg. 30,00 €

Daniel Cassany
labutxaca
9788417031640 216 pàg.

Batxillerat

9,95 €

El manual SOLC 9 és una eina que pretén ser útil tant a l’estudiant
com al professorat, sense deixar de banda qualsevol lector que vulgui
fer una aproximació general a la història de la literatura catalana.
L’equip que ha confegit el SOLC 9 hem tingut sempre present la
idea de fer un llibre que, tot i acomplint el temari de Batxillerat que
proposa el Departament d’Educació, vagi una mica més enllà i situï la
nostra literatura dins el context de la literatura universal.

Batxillerat

Tant li fa que sigueu tècnics, empleats, estudiants o lletraferits. Si
heu d’escriure, si us costa fer-ho o si us agradaria millorar, aquest pot
ser el vostre llibre.
La cuina de l’escriptura recull les ensenyances més importants de la
tradició occidental de redacció. S’hi expliquen les recerques científiques més rellevants; les tècniques per buscar, ordenar i nodrir idees;
l’estructura del missatge escrit o alguns dels trucs retòrics que s’utilitzen per pescar lectors.

FEIX 9 Llengua catalana

Curs pràctic de redacció

Neus Cunill i Joan Fontdeglòria
Coordinadora: Carme Arenas.
Educaula. Col. Aula
9788492672950 368 pàg. 30,00 €

Batxillerat

FEIX 9 conté cinc elements fonamentals de cara a l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua:
•Actualitza la història de la llengua i la sociolingüística tot contextualitzant-les en el marc històric i cultural europeu.
•Replanteja el temari relacionat amb la tipologia textual i les propietats del text, per tal de convertir-lo en una eina eficaç.
•Inclou una gran varietat d’oracions analitzades i sintetitza, mitjançant
quadres sinòptics, els conceptes fonamentals de la morfosintaxi i dels
altres camps d’estudi tractats en el llibre.
•Conté activitats didàctiques amb solucionari, de resposta oberta i/o
multimèdia, que fan referència directa als continguts que es van desenvolupant al llarg de la unitat.

Història de l’art. Batxillerat
Pedro Medina
Educaula. Col. Aula
9788415192558 642 pàg. 26,00 €

Batxillerat

visita la nova web d'educació

La cuina de l'escriptura

Aquest nova edició actualitzada està pensada perquè l’alumnat disposi d’una eina de consulta on pugui trobar de manera ordenada els
conceptes, les dades, les imatges i les explicacions que necessita al llarg
del curs. Una obra escrita i revisada per tal d’aconseguir un discurs coherent, entenedor i rigorós, amb la voluntat que l’obra sigui un vehicle
útil per iniciar el camí cap al coneixement de la Història de l’art.

Jordi Solé Travé
Educaula. Col. Aula, 8
9788492672073 320 pàg. 16,00 €

Segon Cicle d'ESO - Batxillerat

Redactar bé és a l’abast de tothom. El llibre que teniu a les mans va
adreçat als escriptors professionals i als aficionats, a tots aquells que
cada dia han de seure davant d’un ordinador a la feina, als alumnes
que han de saber demostrar per escrit els seus coneixements, a les persones que volen escriure una carta per contestar una oferta de treball...
En definitiva, a tothom que tingui ganes o necessitat de millorar la
seva manera d’escriure.

Què és el disseny?

Isabel Campi
Educaula 62. Col. Aula, 6
9788415192565 128 pàg. 10,95 €

Batxillerat

La inusitada popularització del disseny a casa nostra no ha anat
acompanyada de la seva bona comprensió fora dels cercles professionals. Per això cal explicar ben bé què és el disseny, d’on ve i a on
va i quina és la seva situació actual en termes culturals, econòmics i
laborals.
Què és el disseny? s’ha convertit en un clàssic de la divulgació adreçat
al gran públic i, especialment, al món docent.

Atles del món

Josep Maria Rabella
Educaula. Educació 62
9788415954576 80 pàg. 11,95 €

Primer i Segon Cicle d'ESO

Aquesta és la NOVA edició actualitzada i ampliada de l’Atles del món.
El seu abast territorial és universal però dedica una atenció especial
a la península Ibèrica, a la resta dels territoris d’Europa i als països
d’Amèrica. A més, una sintètica introducció a la cartografia i un mapa
índex orienten al lector per a una òptima utilització de l’atles.
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Canviem el món

Greta Thunberg
Destino
9788497102834 96 pàg.

Filosofia per sortir de casa

7,90 €

PRIMER i Segon Cicle d'ESO

«Sóc la Greta Thunberg i tinc setze anys. Sóc aquí per dir: casa nostra s’està incendiant. Això és un crit de socors».
«Estem davant d’un desastre mundial i ara és moment de parlar
clar».
El canvi climàtic aviat serà irreversible.
Els polítics no reaccionaran.
Potser tu sí.

Som tempesta

Michela Murgia
fanbooks
9788417515720 128 pàg.

15,95 €

Les històries sempre ens parlen d’herois solitaris, però la vida quotidiana està feta de victòries acomplides per persones ordinàries que
han sabut posar-se d’acord i aplegar-se per aconseguir grans objectius
comuns.
Michela Murgia ha escollit setze aventures col·lectives, algunes de
molt famoses, altres desconegudes, i ens les narra com a empreses corals. Perquè l’heroisme és el camí de pocs, mentre que la col·laboració
creativa és un superpoder que ens pertany a tots.

El món de Sofia

Segon Cicle d'ESO

Batxillerat

15,90 €

Aquest text vol ser una reivindicació de la filosofia com una activitat
que exigeix sortir de casa i acostumar-se a observar el món des d’una
certa itinerància i una dosi d’inquietud, aspectes propis del pensament
filosòfic. La filosofia, com explica aquest llibre, és una investigació intel·lectual oberta al món i amb idees originals, però al mateix temps
rigorosa en el pensament i clara en les formes d’expressió i de possible
aplicació.
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Jostein Gaarder
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Norbert Bilbeny
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Francesc Torralba
labutxaca
9788417423247 160 pàg.

Batxillerat

7,95 €

Aspirem a tenir més followers, lluitem contra el pas del temps i pensem que la nostra vida és plena perquè estem constantment ocupats.
Els valors tradicionals es descomponen, el món polític, social, econòmic, religiós i cultural es desfà i ens sentim vulnerables i frustrats, perquè tot canvia vertiginosament i ens preguntem què és el que es manté
sòlid en un món en transformació. Amb el seu to divulgatiu, el filòsof
Francesc Torralba fa un diagnòstic de la societat actual i de com l’individu s’ha d’adaptar per viure en un món dominat per la incertesa, la
híper acceleració i l’excés d’informació.

11,95 €

Alberto Knox és un misteriós i extraordinari professor de filosofia
que explica a Sofia Amundsen, una nena de quinze anys, la vida i l'obra
dels grans pensadors de la història. Des dels presocràtics fins a Sartre,
tots participaran del viatge que emprendrà Sofia pel món de les idees.
Però El món de Sofia no és només aquest viatge fascinant, és també una
novel·la excepcional i originalíssima, amb un desenllaç imprevisible,
que s'ha convertit en un clàssic per a tots els públics.

Tel. 93 492 88 35 · educacio@gruplector62.com
www.grup62.cat · www.gruplector62.com
Grup 62
Av. Diagonal, 662-664 · 08034 Barcelona

Uncial, diseño gráfico y edición · javier@uncial.es

8 432715 123583

CONTACTA AMB NOSALTRES

